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 احیای زاینده رود
 در اولویت شهرداری است
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ادعای شرکت فوالد کویر در محدودیت 6
عرضه شمش قابل قبول نیست

 ۳۸هزار نفر در چهارمحال 
از  جنگل بهره برداری می کنند
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 موفقیت  اصفهانی ها 
در ساخت بازی های درمانی کودکان 8

مسكن اجتماعي به نوع خاصي از شيوه تامين مسكن اطالق مي شود 
كه ريشــه تاريخي در قرن نوزدهم دارد و تعدادي از كشــورهاي 
صنعتي طي دهه هاي گذشته به ويژه در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم از اين 
روش براي تامين مسكن افراد كم  درآمد و ميان درآمد استفاده كرده اند. از ديدگاه 

سياست گذاران،  مسكن اجتماعی به واحد هايی اطالق می شود كه...
ادامه در صفحه11

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی:

سهم استان اصفهان از مسکن 
اجتماعی ۶۳۷ واحد است

رییسهیئتمدیرهانجمنخیریهتوانخواهان:

صفحه ۸
یکچهارمجمعیتاستاناصفهاندرگیرمسئلهمعلولیتاست
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حجت االسالم محمدتقی رهبر گفت: مسئوالن مراقب اطرافيان خود 
باشــند، در حالی كه معدن كاری با حقوق ۸۰۰ هزار تومانی زحمت 
می كشد اما اطرافيان زياده خواه برخی مســئوالن به دنبال ماديات 
هستند.رهبر تاكيد كرد: حكومت قاطعيت می خواهد و تعارف ندارد؛ با 
درست رفتار نكردن مسئوالن، اعتبار و آبروی حكومت آسيب می بيند 

و در پی آن واليت و دين بدنام می شوند.
وی با بيان اينكه در جامعه اســالمی هركسی حق مشروع خودش را 
دارد اما بر اساس عدالت و توجه به محرومان، تصريح كرد: طبقه پايين 
جامعه گرانی، نداری و قبض های سنگين آب و برق و... دارند اما اينها 
هستند كه شهيد می دهند و امثال حججی ها از بينشان در می آيد، اما 
مرفهان بی درد به فكر زندگی خودشان هستند. رهبر با تاكيد بر اظهارات 
مقام معظم رهبری در حكم تنفيذ رييس جمهور ابراز داشت:چرا بايد 
بازارها از اجناس خارجی پر شود؟ چرا اصفهان با اين صنايع مختلف 
بايد در فعاليت كارخانه هايش مشكل وجود داشته باشد؟ اين نشان 
از سوء مديريت است. امام جمعه موقت اصفهان با بيان اينكه چندين 
سال است حرف خروج از ركود وجود دارد، ادامه داد: چشمانمان را از 
اين غرب لعنتی برداريم، ببينيم بعد از اين همه چانه زنی، غربی ها باز هم 
روی برجام بازی در می آورند، اين همه برايشان خودشيرينی كرديد آنها 
چه غلطی برای ما كردند؟ رهبر خاطر نشان كرد: در اصفهان تعاون و 
خيريه های بسياری داريم و اگر از اينها حمايت شود، می توان از بسياری 

از مشكالت اقتصادی عبور كرد.
وی عنوان كرد: يكی از مسائلی كه دنيا را تهديد می كند همكاری آل 
سعود و اسراييل به سردمداری آمريكاست، لشكركشی های آمريكا به 
افغانستان هم مطرح اســت، تا جايی كه عملكرد خود رييس جمهور 
آمريكا صدای آمريكايی ها را نيز درآورده است، اتفاقات اخير از جمله 

پيروزی های حزب ا... نشان از شكست سياست های آمريكاست.
امام جمعه موقت اصفهان تصريح كــرد: در حال حاضر آمريكا قدری 
كاغذی شده اســت و رو به انحطاط بوده و طبيعتا نهايت جريان ظلم 
همين است، از اين قدرت ها نبايد ترسيد چراكه آنها از انقالب اسالمی 
می ترسند؛ بايد ميثاق وفاداری به انديشه های حضرت امام)ره( را هرروز 

محكم تر از گذشته نگاه  داريم و تجلی آن امروز در ولی فقيه است. 

امام جمعه موقت اصفهان: 

 برخی مسئوالن
 به دنبال مادیات هستند

خبر

قرآن در جامعه مهجور مانده است
4

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

9

منظر تاریخی اصفهان از فراز صفه

مقبره »بابای« شهر

صدر االدبای روزنامه نگاران

ساعت گیج زمان در 
چشم اندازهای ویژه تاریخی

ویژه )تاریخ(



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2220 | شنبه 4 شهریور 1396 | 4 ذی الحجه 1438

وزیر دادگستری ،آماده پیگیری برگزاری دادگاهی علنی شد
ایسنا: سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در مورد اینکه آیا اراده ای در دولت برای پیگیری 
تقاضای یکی از محصورین برای برگزاری دادگاه علنی وجود دارد؟گفت:اگر دولت چنین 
تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضائیه پیگیری کنم حتما این کار را انجام می دهم.

يادداشت

بین الملل

 ترکیه با اردوغان
 راهی به اتحادیه اروپا ندارد

وزیر امور خارجه آلمان گفت: تا زمانی که اردوغان رییس 
جمهوری ترکیه است، این کشور هرگز عضو اتحادیه اروپا 
نخواهد شــد.»زیگمار گابریل« در گفت و گو با روزنامه 
»بایلد« آلمان، تصریح کرد: مشــخص است که در این 
وضعیت ترکیه هرگز به عضویت اتحادیه اروپا در نخواهد 
آمد.گابریل که اردوغان را مســئول شکست مذاکرات 
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا توصیف کرد، افزود: این 
)شکست( به خاطر آن است که دولت ترکیه و اردوغان 

به سرعت از خواسته های اتحادیه اروپا دور می شوند.
به نوشــته رویترز، به نظر می رسد این اظهارات گابریل 
که پس از درخواست اردوغان از ترک های ساکن آلمان 
برای خودداری از رای دادن به حزب اصلی این کشــور 
مطرح می شــود، باعث افزایش تنش در روابط این دو 

کشور خواهد شد.

شلیک مرگبار به کسانی که  
»ا... اکبر« بگویند!

لوئیجی برونیارو، شــهردار ونیز گفت: هر کس به سبک 
تروریست های داعش در میدان ها و اماکن عمومی شهر 
فریاد »ا...اکبر« ســر دهد، نیروهای امنیتــی او را با تیر 

خواهند زد. ما باید تروریسم را شکست دهیم.
 اگر فردی در حال دویدن در میدان »سن مارکو« فریاد 
»ا... اکبر« سر دهد، ما به ســوی او تیراندازی می کنیم. 
سال گذشــته گفتم ما این کار را پس از 4 هشدار انجام 
می دهیم؛ اما االن می گویم پس از 3 هشــدار این کار را 
خواهیم کرد. ما آنها را قبل از آنکه خســارتی به ما وارد 

کنند، مستقیم پیش خدا خواهیم فرستاد.

یمن آماده مذاکره با عربستان
رییس جمهور سابق یمن با تاکید بر آمادگی بر مذاکره 
با عربســتان برای توقف عملیات نظامی ائتالف متجاوز 
علیه یمن شروطی را برای این مذاکرات وضع کرد. صالح، 
عنوان داشت: ما آماده ایم تا با عربســتان در چارچوبی 
که به نفع هر دو باشــد مذاکره کنیم تــا همان طور که 
 در سال ۱۹۷۰ به تفاهم رســیدیم این بار نیز به تفاهم 
دســت یابیم.وی لغو قطعنامه ۲۲۱۶ و همچنین خارج 
کردن یمن از بند ۷ منشــور ســازمان ملل را شرط این 
مذاکرات دانسته و از سازمان ملل خواست تا یک تصمیم 

قاطع برای توقف جنگ علیه کشورش اتخاذ کند.

عکس نوشتيادداشتيادداشت

دیدگاهواکنشارتش برجام

امیر سید عبدالرحیم موســوی، فرمانده ارتش با اشاره 
به ملزومات دفاع همه جانبه گفــت: در مقابل حمله و 
تهاجم همه جانبه باید تمام مؤلفه های دفاع را در اختیار 
 گرفت تا بتــوان حمله و تهدید همه جانبه دشــمن را 

خنثی کرد.
وی با اشاره به خطرات پیش روی انقالب و کشور تاکید 
کرد: فرهنگ، سیاســت و اقتصاد کشــور سال هاست 
که مورد تهدید همه جانبه اســت و علــت آن نیز این 
است که آنها از تبدیل شدن ایران به عنوان یک الگو در 
برابر نظام های ســلطه واهمه دارند.فرمانده کل ارتش 
خاطرنشان کرد: در برابر تهدید همه جانبه دشمن باید 
همه عناصر قدرت کشور باهم، هماهنگ و درهم تنیده 
در برابر تهدیدات همه جانبه دشــمن بسیج شوند.وی 
خاطرنشان کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده است 
که نباید با ایران درگیری نظامی پیدا کرد چون آنها از 
روحیه جهاد و شهادت طلبی ایرانیان می ترسند و این 
را همه باید بدانند که ممکن است که کشوری جنگی 
علیه ایران آغاز کند، اما باید بداند کــه پایان جنگ با 
آن ها نخواهد بود و این ایران اســت که نتیجه جنگ را 

رقم خواهد زد.

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصالحات گفت: آقای 
روحانی باید یک تیــم مطمئن و توانمند را تشــکیل 
دهد تا بر روند کار وزارتخانه ها نظارت  داشــته باشــد 
 این کار می تواند از سســتی و یــا بدعهدی جلوگیری

 کند.
مرتضی مبلغ با اشــاره به آغــاز هفته دولــت درباره 
اولویت های دولت دوازدهم با بیــان اینکه مجلس در 
دادن رای اعتمــاد به کابینه همــکاری خوبی با دولت 
داشــت، گفت:  کابینه و دولت باید تمام توان خود را به 
کار گیرند و مدبرانه و شجاعانه در صحنه حاضر شوند 
و برنامه ها را پیش ببرند. وی ادامــه داد: مردم به آ قای 
روحانی اعتماد کردند، پس دولت باید پاسخ این اعتماد 
را به خوبی بدهد؛ البته توقعی که در معرفی وزرا از دولت 
می رفت رخ نداد، اما باید دولت و مردانش پاسخ اعتماد 
و همراهی را مردم را بدهند.معاون سیاسی وزیر کشور 
دولت اصالحات در ادامه تصریح کرد: دولت باید بداند 
که اگر به درســتی عمل نکند می تواند خطرات بسیار 
زیادی برای جامعه در بر داشته باشد.وی در ادامه افزود: 
وادادگی، مهم ترین چالشی است که دولت می تواند در 

دور دوم با آن روبه رو شود .

فرمانده ارتش: 

دنیا با ما وارد درگیری نظامی 
نمی شود

معاون سیاسی وزير کشور دولت اصالحات:

دولت باید پاسخ اعتماد مردم را 
بدهد

ظريف: 

قرار نیست برجام، اقتصاد ایران 
را سامان دهد

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب:

  رای باال به وزرای دولت 
حجت را بر روحانی تمام کرد

وزیر امور خارجه گفت که نه برجام و نه تشکیل معاونت 
اقتصادی قرار نیست اقتصاد ایران را سامان دهند بلکه 
تنها موانع را از پای آن برداشته است. ظریف ادامه داد: 
برجام گچ را از پای شکسته ایران در برخورد با تحریم های 
ناعادالنه و غیرقانونی آمریکا، اروپا و سازمان ملل باز کرد 
و اگر ایران بخواهد بعد از این قهرمــان دو و میدانی در 
اقتصاد و تعامالت مالی و بانکی اش شود به عوامل بسیار 

دیگری بستگی دارد.
ظریف که در نخســتین روزهای کاری خود تغییرات 
ساختاری، محتوایی و شکلی مهمی را در این وزارت خانه 
کلید زده است، تشکیل»معاونت اقتصادی« در وزارت 
خارجه را متاثر از برجام دانســت و گفــت که»برجام 

تشکیل معاونت اقتصادی را معنا داد.«
در عین حال وی تاکید کرد که نه برجام و نه تشــکیل 
معاونت اقتصادی قرار نیست اقتصاد ایران را سامان دهند 
بلکه تنها موانع را از پای آن برداشــته است.وی گفت: 
ما همچنان معتقدیم مهم ترین عامل برای پیشــرفت 
اقتصادی تمرکز بر اهداف اقتصاد مقاومتی است. در عین 
حال اقتصاد مقاومتی و برجام قطعات یک پازل هستند.

عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اســالمی گفت: نمایندگان با رای باال به وزرای معرفی 
شده حجت را بر رییس جمهور و دولتمردان تمام کردند، 
زیرا مردم با هیچ دولت و جریانی عهد اخوت نبسته است.
سید محمدحسینی، عضو شورای مرکزی جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اســالمی با اشاره به تشــکیل کابینه 
دوازدهم و آغاز دور کاری جدیــد دولت گفت: مردم با 
وجود گالیه هایی که از کم کاری و ضعف دولت به ویژه 
در حوزه اقتصادی در چهار سال اول داشتند، با رای قابل 
توجهی آقای روحانی را مجددا انتخاب کردند تا کمک 
کنند دولتی که در نیمه راه است، با تکیه بر تجربه چهار 
ساله، در نیمه دوم اقدامات موثری انجام دهد و تحوالت 

مثبتی در کشور صورت گیرد.
وی افزود: نماینــدگان مردم هم در مجلس شــورای 
اسالمی از طیف های مختلف سیاسی با رای باال به وزرای 
معرفی شده اعتماد کرده و درخواست رییس جمهور را 
اجابت کردند؛ حاال حجت بر رییس جمهور و دولتمردان 
اســت زیرا مردم با هیچ دولت و جریانــی عهد اخوت 

نبستند و به تعبیر آقای روحانی چک سفید ندادند.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای مدعی شد یک باند تروریستی وابسته 
به ایران را کشف و منهدم کرده است.

وزارت کشور بحرین در بیانیه ای مدعی شد در عملیاتی امنیتی موفق 
به کشف یک باند تروریستی ۱۰ نفره شده است که عناصر آن مظنون 
به دست داشتن در عملیات  تروریستی هســتند.وزارت کشور بحرین 
در این بیانیه مدعی شده اســت که رهبری این باند را فردی 3۱ ساله 
به نام »حسین علی احمد داود«، برعهده داد.منامه ادعا کرده است که 
این شخص از رهبران سازمان »سرایا االشــتر«، شاخه  »جریان الوفاء 
السالمی« بحرین بوده و تابعیت آن لغو و به ایران فرار کرده است.دادگاه 
بحرین فرد مذکور را به اتهام دســت داشــتن در آنچه منامه عملیات 
تروریســتی خوانده، به حبس ابد محکوم کرده است.بحرین همچنین 
در این بیانیه مدعی شده است »حســین علی احمد داود« در تشکیل 
باندهای تروریستی و اجرای عملیات تروریستی دست داشته و با سپاه 

پاسداران ایران و فردی به نام »مرتضی السندی« در ارتباط است.

یک اندیشــکده آمریکایی به نقل از برخی منابع آگاه مدعی شده ولیعهد 
عربستان در حال بررســی برکناری وزیر خارجه این کشور به علت ایران 
ســتیزی الجبیر و جایگزینــی وی با برادرش است.موسســه تحقیقاتی 
»استراتفور« به نقل از برخی منابع مدعی شده اظهارات اخیر »محمد جواد 
ظریف«، وزیر خارجه ایران درباره سفر متقابل دیپلمات های ایران و عربستان 
را به منزله »تبادل شاخ زیتون« )آشتی جویی( میان دو کشور توصیف کرده 
است.استراتفور در ادامه نوشته است: »در همین حال شایعه شده محمد 
بن  سلمان مشغول انجام بررسی های الزم برای اعالم برادر کوچک تر ۲8 
ساله اش»خالد بن سلمان« به عنوان وزیر خارجه جدید عربستان سعودی، 
به جای»عادل الجبیر«  است.«منابع استراتفور گفته اند محمد بن سلمان این 
جابه جایی را با متهم کردن الجبیر به اتخاذ مواضع بیش از حد تند علیه ایران 
توجیه خواهد کرد.طبق تحلیل این رسانه آمریکایی، این اقدام به ولیعهد 

جدید عربستان برای تحکیم قدرتش کمک خواهد کرد.

بحرین مدعی کشف یک 
گروهک وابسته به ایران شد

 دشمنی با ایران
 کار دست الجبیر می دهد

 به گزارش »تابناک«؛ دونالد ترامپ بارها توافق هسته ای ایران 
و ۱+5 را بر خالف منافع آمریکا و حتی احمقانه خوانده که در 
مواردی این تعابیر به بیرون از کاخ سفید و سطح رسانه ها درز 
کرده اســت. رییس جمهور آمریکا صرفا  به واسطه مقاومت 
متحدان اروپایی اش و همچنین مخالفت روسیه و چین به عنوان 
سایر طرف های این توافق بین المللی، هنوز نتوانسته این توافق 
را برهم بزند اما به رکس تیلرسون دستور داده تا بهانه ای برای 

برهم زدن توافق بیابند.
 آمریکا به دنبال راهی است تا ایران را به عدم اجرای توافق برجام 

متهم کند و با استفاده از این بهانه، توافق را برهم بزند؛  البته نیکی 
هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از سفر به وین برای 
دیدار با یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست، این رویکرد را رد و تاکید 
کرده بود: »دولت ترامپ به دنبال بهانه و دستاویزی برای بر هم 
زدن توافق هسته ای نیست. ما هنوز تصمیمی نگرفته ایم. رییس 
جمهور هنوز تصمیمی نگرفته است. آنچه اکنون انجام می دهیم 

تالش برای پیدا کردن هر چه بیشتر اطالعات است.«
 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که به هدف آمریکایی ها 

از این تحرکات آگاهی داشت، همزمان با این سفر، طی نامه ای 
به »یوکیا آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سفر 
»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین را دارای 
تبعات منفی دانســت. ظریف در این نامه تاکید کرده اســت 
برنامه ریزی، تبلیغات و پیام این سفر، پیامدهای منفی بر اجرای 

برجام خواهد داشت. 
 پیش بینی ظریف درست از آب درآمد و ساعتی پس از دیدار 
آمانو و نیکی هیلی، تبعات تبلیغات این سفر علیه برجام و از 
نقشه راه آمریکا برای بر هم زدن برنامه جامع اقدام مشترک 
ایران و ۱+5 رونمایی شــد و نمایندگی آمریکا در وین پس از 
دیدار هیلی با آمانو در اطالعیه ای بر »دسترسی به تمام اماکن 
مظنون به فعالیت هسته ای« تاکید کرد؛ این همان نقطه ای 
اســت که آمریکایی ها برای بر هم زدن برجام روی آن دست 
گذاشته اند؛ البته آژانس انرژی اتمی، حق دسترسی به اماکن 
فعال در حوزه هســته ای را دارد و این اماکن نیز ۲4 ساعته با 
دوربین های آنالین آژانس و بازرسی های غیرمنتظره کنترل 
می شــود. همچنین ایران دسترسی های مدیریت شده ای به 
بازرســان آژانس برای بازدید و نمونه برداری از برخی اماکن 
نظامی داد تــا بهانه را از دشــمنان ایران بگیــرد اما طبیعتا 
دسترســی به تمامی اماکن مظنون به فعالیت هســته ای به 

شدت تفسیرپذیر است.
 بر فرض اگر در ماه های آینده، طرف آمریکایی ادعا کند که در 
نهادهای حساس سیاسی و نظامی نظیر ریاست جمهوری یا 
فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت هسته ای صورت 
می پذیرد، باید اجازه دسترســی ســرزده و نمونه برداری به 
بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی داده شود. آیا حتی 
یک کشور ضعیف و وابسته نیز زیر بار چنین تعرضی به حق 
حاکمیت خود می دهد؟ قطعا ایران با موقعیت کنونی زیر بار 

چنین خواسته نامشروعی نخواهد رفت.
 با این تفاسیر، دور از انتظار نیست که آمریکا از این بخش برای 
برهم زدن برجام و متهم کردن ایران به عدم اجرای توافق برجام 
بهره برداری کند. باید دید طرفین اروپایی در قبال تحرکات 
تازه آمریکا چه واکنشی نشــان خواهند داد و آیا با نقشه راه 

آمریکا برای برهم زدن برجام همراهی می کنند؟

سفیر آمريکا در سازمان ملل در جريان ديدار با يوکیو آمانو از نقشه خطرناک برای برهم زدن توافق ايران و 5+1 
موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک رونمايی کرد و خواستار دسترسی نامحدود به تمامی اماکن مظنون به فعالیت 
هسته ای ايران شد؛ خواسته ای که می تواند حتی شامل نهادهای سیاسی و امنیتی سطح اول ايران را نیز شود و طبیعتا هیچ 

حاکمیتی حاضر به پذيرش چنین خواسته نامشروعی نخواهد شد.

نقشه خطرناک آمریکا برای برهم زدن برجام علنی شد

کافه سیاست

 واکنش امارات
 به تصمیم قطر درباره ایران

امارات متحده عربی به تصمیم قطر برای از سرگیری روابط دیپلماتیک 
با ایران واکنش نشان داد.انور قرقاش، وزیر مشــاور در امور خارجه 
امارات نوشت: »عاقالنه این است که قطر با مسائل پیرامون خودش و 
حل بحران خود با جدیت تعامل کند ولی دوحه با اعالن برنامه هایش 
در یمن یا ایران مشکالت خود را تشدید کرده است.«وی همچنین 
نوشــت: »)این( مدیریت بحران باعث سوختن پل ها، از دست رفتن 
حاکمیت ملی و تشدید بحران قطر شد و فرصت های میانجی گری 
تضعیف می شود. از حکمتی که ما امیدوار بودیم وجود داشته باشد، 

خبری نیست.«

آمریکا به دخالت در دیگر کشورها 
خاتمه دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه با نکوهش استراتژی جدید آمریکا در 
قبال پاکستان گفت: آمریکا به مداخله در امور داخلی و تعیین تکلیف 
برای کشــورهای منطقه خاتمه دهد.بهرام قاسمی ضمن نکوهش 
استراتژی جدید ایاالت متحده آمریکا در قبال پاکستان اظهار کرد: 
آنچه امروز آمریکا به واسطه آن دیگر کشــورها را محکوم می کند، 
حاصل ســال ها سیاســت های غلط و نابجای این کشور در منطقه 
خصوصا افغانستان و اســتراتژی های فرصت طلبانه و سیاست های 
یک جانبه گرایانه و دخالت های اشتباه است که ثمره آن چیزی جز 
تشدید آشوب و تنش و رشــد تروریســم و افراط گرایی در منطقه 

نبوده است.

چه کسی به محسن هاشمی رأی نداد؟
محسن هاشمی با ۲۰ رای از ۲۱ رای اعضای مجمع، رییس شورای 
شــهر تهران شــد. هرچند در ابتدا برخی ها می گفتند که محسن 
هاشمی خودش به خودش رای نداده، اما وی در گفت وگویی اعالم 
کرد، با دقت کافی نام خودش را روی برگه نوشته و به صندوق انداخته 
است. هاشمی در این زمینه گفت: من در انتخاب رییس شورای شهر 
تهران برخالف آن چیزی که برخی از سایت ها نوشتند، با دقت کامل 
به خودم رای دادم. نفر دیگری از اعضای شورای شهر به بنده رای نداده 
و برگه را سفید انداخته است، ]باخنده[ شاید هم هول شده و یادش 
رفته اسم را بنویسد ]کاغذ را بدون اینکه بنویسد انداخته[، چون برخی 
تجربه اول را در چنین فضاهایی دارند، تصور کرده در شورا نیز به روال 

مجلس رای گیری می شود.

واکنش آیت ا... جنتی به لطیفه ها 
درباره خودش

عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به اینکه با توجه به ارتباط و عالقه  ای که 
بین شما و آیت ا...جنتی وجود دارد، پیش آمده لطیفه هایی را که در 
مورد ایشان هست، منتقل کنید، گفته است: »بله خدمتشان می برم.« 
وی  درباره واکنش آیت ا... جنتی هم گفته است:  از جهت ظاهری که 
ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان 
می گویند بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به این لطیفه ها واکنش 
نشان نمی دهند و ایشــان جواب می دهد که این اجر انسان را اضافه 
می کند، چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما 
تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که 
حاال کسی صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای 

جایگاه معنوی ایشان می شود. واقعا نگاه ایشان همین است.

 کسی اموال بابک زنجانی را
 نمی خرد 

خانه ملت : بیژن نامدار زنگنه گفت: تمام مبلغی که به وزارت نفت پرداخت 
شده حدود ۲ هزار میلیاد تومان است؛ البته رقم کارشناسی این اموال حدود  
۲هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای فروش کسی اموال بابک زنجانی 
را نمی خرد و چه کسی اکنون منزل ۱۰۰ میلیارد تومانی و یا ویالی بابک 
زنجانی را می خرد؟ زنگنه افزود : وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و 
گرفته اســت، اما این ۲هزار میلیارد تومان اموالی که از سوی وزارت نفت 
گرفته شده قابل تبدیل به ۲ هزارمیلیارد تومان نقدینگی نیست . وی در ادامه 
تصریح کرد : وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی 
در جماران، ویال در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه تمام در قشم ندارد.

 دیدار وزرای دفاع آمریکا و ترکیه
 با محوریت ایران و عراق

ایســنا: نورالدین جانیکلی، وزیر دفاع ترکیه میزبان جیمز ماتیس همتای 
آمریکایی اش بود و درباره مسائل مورد توجه دوطرف گفت وگو کردند.

وزیر دفاع ترکیه گفت: در این دیدار دو طرف درباره لزوم مذاکرات صادقانه 
و اهمیت یکپارچگی خاک سوریه و عراق گفت وگو کردند و در باره ایران نیز 
صحبت هایی انجام شد؛ همچنین بر اساس اعالم پنتاگون وزرای دفاع دو 
کشور بار دیگر بر ادامه مذاکرات برای شکست داعش تاکید کردند. از سوی 
دیگر در دیدار رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه با جیمز ماتیس 
وزیر دفاع آمریکا مسائل منطقه ای مورد گفت وگو قرار گرفت.پنتاگون در 
بیانیه ای اعالم کرد: ماتیس در این دیدار بر نگرانی های امنیتی مشروع ترکیه 
اشاره کرد و هر دو طرف بر ایجاد امنیت و ثبات بیشتر در منطقه تاکید کردند.

این سفر در حالی انجام گرفت که در چند روز گذشته رجب طیب اردوغان 
رییس جمهور ترکیه از احتمال برگزاری عملیات مشترک با ایران علیه شبه 

نظامیان کرد خبر داده است.

پائوال وایت، مشاور مذهبی کاخ ســفید  درسخنان تاریخی قرون 
وسطایی اش، ترامپ را پادشــاهی نامید که از سوی خدا به قدرت 

رسیده و مخالفت با او به معنای اعالم جنگ با خداوند است!

ایســنا: فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایی 
خاتم االنبیا)ص( گفت: شــعار همــه ما این 
است که برای دفاع هم موشک و هم گفت وگو 
در قالب احترام متقابل بــرای ایجاد ثبات از 
نیازهای ضروری است.امیر ســرتیپ فرزاد 

اسماعیلی با اشاره به دهمین سالروز تشکیل 
پدافند هوایــی اظهار کــرد: تجربیات دفاع 
مقدس و قداست خون شهدا به خوبی نشان 
داده که دفاع هوایی کشور باید بومی و چابک 
باشد.وی با اشاره به اینکه امروز عمده حمالت 

از راه های هوایی و توســط هواپیماهای دورـ 
برد علیه مراکز حســاس حیاتی کشــورها 
اتفاق می افتد، افزود: قــرارگاه پدافند هوایی 
با اختیارات فرانیرویی به عنوان دستاورد دفاع 
یک پارچه در ســطوح ارتش، ســپاه و بسیج 
مردمی در 3 هــزار و ۷۰۰ نقطــه از اماکن 
صعب العبور به عنوان خــط مقدم برخورد با 

تهدیدات مستقر شده است.
امیر اسماعیلی اظهار کرد: با حضور نیروهای 

فرامنطقه ای و استکبار جهانی در غرب آسیا و 
کشــف پروازهای بیگانه در خارج از مرزهای 
هوایی کشــور ممکن اســت لفاظی دشمن 
به تجاوز هوایی منجر شــود که به این دلیل 
قرارگاه پدافند هوایی با بهره گیری از ظرفیت 
مشترک ارتش، ســپاه و بســیج مردمی با 
ماموریت های دائم و مســتمر در تاریخ دهم 
شهریور سال 8۷ با تدبیر عالمانه مقام معظم 

رهبری تشکیل شد.

 فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبیا)ص(: 

برای دفاع، هم موشک و هم گفت وگو ضروری است
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رفع تصرف بیش از یک میلیون متر 
مربع از زمین های ملی در استان 

مدیر کل راه و شهر سازی استان اصفهان از رفع تصرف یک میلیون و 81 
هزار و 366 متر مربع از زمین های ملی در این استان خبر داد.

حجت ا... غالمی افزود: این وسعت از زمین های ملی استان اصفهان در 
پنج ماه نخست امسال و با احکام قضائی رفع تصرف و به دولت بازگردانده 

شد. 
مدیر کل راه و شــهر ســازی اســتان اصفهان  ارزش زمین های رفع 
تصرف شــده را حدود 120میلیارد تومــان اعالم کرد و افــزود: این 
زمین ها در شهرســتان های اردســتان، اصفهان ،کاشــان، خوانسار، 
آران و بیدگل، سمیرم، گلپایگان، جرقویه، لنجان، مبارکه، نجف آباد، 
 نایین، نطنز و شــهرضا بطور غیر قانونی به تملک اشــخاص سود جو

 درآمده بود. 
در استان اصفهان از 491 هزار هکتار، 150 هزار هکتار در اختیار سازمان 
ملی زمین و مسکن و 109 هزار هکتار آن به نام منابع طبیعی و در مرحله 

صدور سند قرار دارد.
سال گذشته نیز 586 هزار متر مربع از زمین های ملی استان اصفهان رفع 

تصرف و در اختیار دولت قرار گرفت.

در شهر

بامسئوالن

پرداخت بخش عمده طلب بیمه ها تا پایان شهریور
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت: بخش عمده طلب بیمه ها تا 
پایان شهریور پرداخت می شود و بیش از 80 درصد منابع تهیه دارو برای بیمه ها از 

منابع دارو سازان و داروخانه ها تامین خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

 سنگ اصفهان 
به سوریه صادر می شود

رییس اتــاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به اختصاص خط 
اعتباری دولت برای بازسازی سوریه گفت:180 میلیون دالر 
از این خط اعتباری  در بخش صنایع هزینه می شود  و صنایع 
استان اصفهان به ویژه صنعت ســاختمان می تواند از این 

فرصت استفاده کند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در پنجمین جلسه کمیسیون 
معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از ظرفیت سنگ 
استان اصفهان برای صادرات به سوریه خبر داد و  اظهار کرد: 
صادرات سنگ و مصالح ساختمانی می تواند در بخش معدن 

استان تحول ایجاد کند .
وی از برگزاری 560 همایش طی یک سال در اتاق بازرگانی 
اصفهان خبر داد و افــزود: افزایش تعداد اعضــای اتاق از 
1700 به 2700 ، برگزاری همایش های آموزشی و عملکرد 
بخش های مختلف اتاق باعث شده که اتاق بازرگانی اصفهان 
جزو چهار اتاق برتر جهان در کنــار اتاق های لندن و هند 
قرار گیرد.سهل آبادی تصریح کرد: نسبت به بخش معدن 
بی توجهی می شود و امیدواریم وزیر صنعت ،معدن و تجارت 
نگاه ویژه ای به این بخش که می تواند جایگزین نفت شود، 

داشته باشد.

 آغاز برداشت گیاهان دارویی 
در اصفهان

برداشــت گیاهان دارویی در بیش از 450 هــزار هکتار از 
رویشگاه های منابع طبیعی استان اصفهان آغاز شده است.

رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: گیاهان دارویی کتیرا، باریجه، آنغوزه، 
اسپند، علف چای، پونه، خارشتر، موسیر و شکر تیغال در 

اراضی منابع طبیعی استان آغاز شده است.
آبتین میر طالبی با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از 
320 تن داروی گیاهی از این رویشگاه ها برداشت شود افزود: 
با برداشت این محصوالت حدود 150میلیارد ریال نصیب 

بهره برداران منابع طبیعی می شود.
وی با اشــاره به اینکه حدود 80 درصد کتیرای تولید شده 
کشور در این استان تولید می شود، گفت: پیش بینی می شود 
برداشت این محصول در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 

30 درصد افزایش دارد.
رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان افزود: گونه های گیاهی استان اصفهان به 

کشورهای اروپایی و هندوستان صادر می شود.

Mouse قیمت انواع موس

بازار

Logitech M337 Wireless الجیتک

 1,120,000
ریال

 1,280,000
ریال

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از واگذاری 954 انشعاب رایگان 
برای مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی این استان در سال گذشته 
خبرداد. مصطفی علوی اظهار داشت: سال گذشته 311مددجوی کمیته 
امداد و643 مددجوی بهزیستی در سطح استان از معافیت هزینه انشعاب 

برخوردار شدند.
وی تسهیالت رایگان این تعداد مددجو را رقمی بالغ بر 2 میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: براساس بند»د«  تبصره 16 قانون بودجه سال 95  در 
جهت حمایت از قشر آسیب پذیر، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از 
پرداخت حق االنشعاب گاز معاف هستند .مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: در جهت تکریم خانواده معظم شهدا نیز سال گذشته بیش 
از، 492 اشــتراک به مبلغ 137 میلیون و 424 هزار ریال به این عزیزان 

اختصاص یافته است.

واگذاری ۹۵۴ انشعاب 
رایگان گاز به مددجویان 

کمیته امداد و بهزیستی 

فارس : معضل مهاجرت از روســتا به شهر از سال های گذشته به  
عنوان یکی از چالش های مهم کشورهای در حال  توسعه محسوب 
می شده و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی برای این کشورها 

به وجود آورده است.
در ایران بروز خشکسالی، عدم سرمایه گذاری مناسب در کشاورزی 
صنعتی و افزایش بیکاری این روند را تشدید کرده و حتی مهاجرت 
از شهرهای کوچک و متوسط به سمت پایتخت نیز به آن اضافه 
شده است؛ افزایش حاشیه نشینی در شهرها و تبعات زیان بار آن از 
جمله نتایج این گونه اتفاقات در کشور است و از همین رو با توجه به 

شرایط فعلی کشور، باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.
احداث شــهرک های صنعتی و تقویت شرکت های 

کوچک و متوسط
احداث شهرک های صنعتی در نزدیکی شهرهای کم جمعیت، 
مناطق محروم و روستاهای مستعد مهاجرت از جمله راهکارهایی 
اســت که در کشــورهایی نظیر چین و ترکیه آزموده شده و به 
نتیجه نیز رسیده است؛ دولت در این سیاست، تمرکز خود را بر 
تقویت کارگاه های کوچک و متوسط می گذارد و سعی می کند 
با راهکارهایی نظیر بهبود فضای کسب  و کار، وام های ارزان و ارائه 

مشوق های صادراتی، فعالیت این بنگاه ها را گسترش دهد.
مشــکلی که در ایران وجود داشت، چالش تشکیل سرمایه ثابت 
در این مناطق بود؛ به این معنا که سرمایه گذاران بخش خصوصی 

به دلیل آماده نبودن زیرســاخت های حمل  و نقل، آب، برق و یا 
مشکالت نظیر آن، تمایلی به سرمایه گذاری در این مناطق از خود 
نشــان نمی دادند و بنگاه های موجود در این مناطق نیز به دلیل 
مدیریت سنتی، توانی برای تغییر و سرمایه گذاری بیشتر نداشتند.

از این رو، صرفا سرمایه گذاری دولت در این سیاست راهگشا بود و 
سایر روش های جذب سرمایه گذاری به نتیجه نمی رسید.

ظهور طرح های استانی فوالد
بر همین اســاس، در ایران نیز، دولت در نیمه دهه 80 با رویکرد 
احداث صنایع مادر، سرمایه گذاری هایی را در مناطق مختلف کشور 
و با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته صورت داد که طرح های 

استانی پتروشیمی و فوالدی از جمله این طرح ها بود.
با توجه به نیاز کشور به تولید فوالد خام، برنامه افزایش ظرفیت 
اسمی تولید فوالد خام تا ســقف 17/1 میلیون تن در سال طی 
مصوبه 43 و پس از تصویب شــورای اقتصاد به سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجوز داده شد تا در طرح های 
استانی برای تولید 4/6 میلیون تن فوالد خام سرمایه گذاری کرده 
و یک سال پس از بهره برداری حداقل 51 درصد از سهام آنها را به 

بخش غیردولتی واگذار کند.
طرح های هشــت گانه که در 8 منطقه کم برخــوردار و محروم 
کشور در دست اجرا هستند عبارت اند از طرح فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری در استان چهارمحال و بختیاری، طرح فوالد 

نی ریز در استان فارس، طرح فوالد شادگان در استان خوزستان، 
طرح فوالد میانه در استان آذربایجان شرقی، طرح فوالد قاینات 
در استان خراسان جنوبی، طرح فوالد سبزوار در استان خراسان 
رضوی، طرح فوالد بافت در اســتان کرمان و طرح فوالد بافق در 
استان یزد.هر یک از طرح های هشــت گانه پس از راه اندازی و در 
زمان بهره برداری حدودا  برای 800 نفر به  طور مســتقیم و برای 
8 هزار نفر به  طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کنند؛ در میانه راه 
نیز به دلیل اتمام اعتبارات، تکمیل این طرح های 800 هزار تنی به  

طور کامل متوقف شد.
اغلب این طرح ها دور از دسترس خطوط ریلی، معادن و راه های 
اصلی کشور احداث شد و مکان یابی صحیحی برای کارا بودن محل 

احداث آنها صورت نگرفت.
از سوی دیگر  به دلیل مقیاس پایین تولید در این واحدها و عدم 
اتصال آنها به واحدهای بزرگ فوالد مشکل تعامل با باالدست و 
پایین دست و همچنین کاهش بهای تمام شده را برای این واحدها 
دو چندان می کرد و از این رو ادغام این واحدها با فوالدسازان بزرگ 
و توسعه عمودی و افقی فعالیت های آنها برای ادامه حیات آنان در 

صورت رسیدن به بهره برداری کامال ضروری بود.
مشارکت با فوالدسازان برای تکمیل سریع تر طرح های 

نیمه تمام
پس از آن سازمان توسعه صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به منظور 
تسریع در فرآیند تکمیل واحدهای فوالدی استانی و رفع معضالت 
مذکور با هلدینگ های تخصصی فوالد از جمله فوالد مبارکه وارد 
مذاکره شد و در پی این مذاکرات، 65 درصد از فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری به مالکیت فوالد مبارکه در آمد تا با تزریق 
منابع مالی و دانش فنی، این واحد احیای مستقیم فوالد با سرعت 

بیشتری تکمیل شود.
با گذشت حدود 18 ماه از واگذاری این طرح نیمه تمام صنعتی به 
فوالد مبارکه، واحد احیای مستقیم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 
800 هزار تن در سال رسما افتتاح شد؛ اهمیت این موضوع تنها 
زمانی مشخص می شود که بتوان میزان پیشرفت این پروژه را با 

پیشرفت سایر پروژه های فوالدی استانی مقایسه کرد.
واگذاری موفقیت آمیز فوالد سفیددشــت به بخش 

خصوصی
با وجود به ثمر نرسیدن بســیاری از واگذاری های اصل 44 طی 
یک دهه اخیر و همچنین صفر شدن تقریبی اعداد واگذاری ها در 
دولت اخیر، واگذاری فوالد سفیددشت به فوالد مبارکه از جمله 
موارد موفق انگشت شمار در این موضوع بوده است و موفقیت های 
اخیر این شرکت در بهره برداری از واحد انباشت و برداشت و احیای 
مستقیم و تداوم عملیات احداث واحد دوم تولید این کارخانه مؤید 
این مطلب است.گفتنی است شرکت فوالد سفیددشت تیرماه سال 
جاری به  عنوان واحد تولیدی نمونه استان چهارمحال و بختیاری 

نیز برگزیده شد.

نخســتین پارک کســب وکار های نوین واســتارتاپ کشــور 
در اصفهان راه اندازی شــد.رییس نخســتین پارک کسب وکار 
های نوین و اســتارتاپ کشــور گفت:اجرای طرح های گروهی با 
حضور متخصصان،خالقان و ایده پردازان جــوان و ارائه خدمات 
صادقانه،شــفاف وحرفه ای از اهداف راه اندازی این پارک اســت.

رســول رضوانی این پارک را پل ارتباطی بیــن خدمت گیرنده و 

خدمت دهنده  با رویکرد خدمات ویژه شهروندی بیان کرد و افزود: 
شهروندان با سامانه تلفنی  193 و یا ثبت درخواست در اپلیکیشن 
خوش می تواننــد از 140 خدمت این پارک در  محل ســکونت 
درخواست دهنده  اســتفاده کنند. وی اســتفاده از ابزار روز برای 
گسترش فعالیت های اصناف را رویکرد اصلی این مجموعه نوین 
دانست و گفت:در مجموعه مجهز و خالقانه پارک کسب و کارهای 

نوین اصفهان، ایده های نو و به روز افراد خالق، ارائه وعملیاتی می 
شود.رییس پارک کسب وکار های نوین اصفهان با اشاره به اینکه با راه 
اندازی این مرکز زمینه اشتغال هزار جوان اصفهانی فراهم شده است 
افزود: همچنین دراین مجموعه نوین 114 غرفه از مشاغل واصناف 
برتر و خوش نام اصفهان مستقر در پارک به ارائه خدمات شهروندی 
در محل می پردازند.رسول رضوانی گفت: دراین پارک با طراحی و 
ساخت بهترین اپلیکیشن های کسب و کار از هدر روی وقت مردم 
جلوگیری و مانع از ترددهای بی مورد درون شــهری و  سردرگمی 

برای گرفتن خدمات می شود.وی افزود : خرید مایحتاج روزانه از 
مراکز معتبر، خدمات ســاختمانی، تاسیساتی، نظافتی، خدمات 
اداری نیابتی از جمله بانکی، بهزیستی، کمیته امداد،دفاتر پیشخوان، 
بیمه، خدمات ارتباطی،خدمات پزشکی همچون ویزیت پزشک در 
منازل، اعزام پرستار، سرم و تزریقات، خدمات ورزشی اوقات فراغت 
و تورهای گردشگری، خدمات آموزشی و تعمیراتی، تعمیر لوازم 
خانگی، رایانه و تلفن همراه از جمله خدماتی است که شهروندان 

می توانند با شماره تماس 193 از این خدمات بهره مند شوند.

افتتاح نخستین پارک کسب وکارهای نوین واستارتاپ در اصفهان 

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،320،000 ریالنیم سکه

3،660،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،193،500 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس بسیج اصناف استان اصفهان گفت: افرادی که دوره های 
فقه بازار و احکام کسب و کار را گذرانده باشند، پروانه کسب 

دریافت می کنند.
 حمیدرضا امانی  به مناســبت روز بزرگداشت بسیج اصناف 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس قانون نظام صنفی 
متقاضیان پروانه کسب ملزم به گذراندن دوره های فقه بازار و 

احکام کسب و کار هستند.
وی بیان داشــت: حــدود دو ســال به صــورت هماهنگ 
شــش ســاعت دوره آمــوزش در اتــاق اصنــاف برگزار 
 کرده ایم و تا به امروز بیش از 16 هزار نفر در این ســه ســال

 شرکت کردند.
رییس بسیج اصناف استان اصفهان با بیان اینکه برنامه های 
فرهنگی متعددی در بازار در حال برگزاری است، ادامه داد: 
امیدواریم نسل جدید جوانان که وارد عرصه کسب و کار در 
بازار می شوند توجه ویژه به آموزش ها و احکام فقهی کسب 

و کار داشته باشند.
وی با اشــاره به سیاست جذب بســیج و افزایش مشارکت 
جوانان در امور مرتبط با این نهاد اظهار کرد: سازمان بسیج 
اصناف کشور تصمیم گرفت برای افزایش مشارکت بازاریان 
در فعالیت های فرهنگی و علمی پایــگاه های جدید در دل 

بازار تاسیس کند.
امانی ادامه داد: این موضوع از ســوی سازمان بسیج اصناف 

کشور به استان ها ابالغ شده و در حال بررسی برای اجراست.
وی تصریح کرد: این پایگاه ها تمام فعاالن صنفی که در آن 
محدوده قرار دارند را تحت پوشــش قــرار خواهند داد و به 

صورت شورایی اداره می شوند.
رییس بســیج اصناف اســتان اصفهان گفت: درخواست و 
خواهش ما این است سبقه اصناف و تجار در مباحث انقالبی 
حفظ و توسعه داده شــود تا این جوانان که در عرصه اقتصاد 

وارد شده اند، شرکت فعال و خوبی داشته باشند.

نماینده مردم کاشــان و آران وبیدگل در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: بزرگ ترین ســد مقابل اقتصاد مقاومتی 
بی توجهی به اقتصاد داخلی است و نمونه آن فروش 50 دالر 
گران تر فوالد خام به تولید کنندگان داخلی نسبت به قیمت 

صاد راتی آن است.
سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: از ابتدای امسال مشکالتی 
در حوزه صنعت فوالد کشور رخ داده که باعث رکود و بیکاری 
قشر زیادی از کارگران شده اســت و صنعت گران درحوزه 
فوالد در تامین مواد اولیه وشمش فوالد مشکل دارند و فوالد 
خوزستان به جای رسیدگی به اقتصاد داخلی، فوالد تولیدی 

خود را با قیمتی ارزان تر صادر می کند .
وی به صادرات فوالد خام اشاره کرد و گفت: همه می دانیم 
امســال با نام اقتصاد مقاومت ٬ تولید واشتغال مزین شده 
اســت، با این حال به تولید داخلی توجه نمی شود. مخالف 
صادرات نیســتیم و براین عقیده ایم تولید مازاد نیاز داخل 
 صادر شود نه اینکه یک شــرکت 50 دالر ارزان تر از بورس

 صادر کند.
وی گفت: در این جلســه تصویب شد فوالد خام پنج درصد 
ارزان تر از صادرات به واحدهای تولیدی داخل داده شود، اما 
این موضوع اجرایی نشد و ما حاضریم با همان قیمت صادرات 

تحویل واحدهای داخلی بدهند.
ساداتی نژاد افزود: باید اشتغال موجود خود را حفظ کنیم و با 

این اتفاقات امکان پذیر نیست٬ قرار بود 20 هزار تن فوالد خام 
برای واحدهای داخلی به بورس وارد شود ولی در عمل پنج 

هزار تن عرضه صورت گرفت.
وی با اشاره به بیکاری کارگران شرکت فوالد کویر گفت: در 
این چند روز تعداد زیادی از کارگران شرکت فوالد کویربیکار 
شدند و ماه گذشته هم حدود 200 نفر اخراج شده بودند و این 
به معنای تعطیلی است، آن هم به دلیل عدم تامین مواد اولیه 

که در ایران وجود دارد و صادر می شود.

نماینده مردم کاشان و آران وبیدگل در مجلس شورای اسالمی:

بزرگ ترین مشکل اقتصاد مقاومتی بی توجهی به اقتصاد داخلی است

 اصناف

رییس بسیج اصناف استان اصفهان خبر داد:

اعطای جواز کسب به افرادی که دوره فقه بازار را گذرانده باشند

پارلمان

Logitech M335 الجیتک

 1,270,000
ریال

  1,320,000
ریال

Microsoft Sculpt Comfort مایکروسافت

 1,750,000
ریال

 1,800,000
ریال 

     با وجود به ثمر نرسیدن بسیاری از واگذاری های اصل 44 در یک دهه اخیر و همچنین صفر شدن تقریبی اعداد 
واگذاری ها در دولت، واگذاری فوالد سفیددشت به فوالد مبارکه از جمله موارد موفق انگشت شمار در این موضوع 

بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی در 
سال 96 خبر داد.

علی ربیعی افزود: مطالعات نشان می دهد که تعداد کارگران ساختمانی یک 
میلیون و 100 تا یک میلیون و 200 هزار نفر هستند. ما فکر می کنیم که با 
این 200 هزار فرد بیمه شده، کارگر ساختمانی دیگری وجود نداشته باشد 
که بیرون بماند؛ البته ممکن است تعدادی به سازمان فنی و حرفه ای مراجعه 

نکرده باشند.  
وی گفت: طی ابالغی بیمه مستمری بگیران روستایی و عشایر 10 درصد 
افزایش پیــدا خواهد کرد؛ این مقدار در ســال های متمــادی ثابت مانده 
بود، اما امســال تالش کردیم که بر اســاس نرخ تورم، مستمری صندوق 
 روستاییان و عشایر هم افزایش یابد. این مسئله برای ما 100 میلیارد تومان بار

 مالی داشت.

بیمه شدن ۲۰۰ هزار 
 کارگر ساختمانی

 در سال ۹۶

با مشارکت فوالدسازان بزرگ صورت گرفت

واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی
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ضرورت ورود به بحث تبلیغ نوین
اباذر جعفری، مدیرکل تبلیغ نوین دفتر تبلیغات اسالمی، در مراسم آغاز به کار گروه های تبلیغ 
نوین و خالق دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان اظهارکرد: ضرورت ورود به بحث تبلیغ نوین 

باتوجه به شرایط حاضر برکسی پوشیده نیست.

در شهر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

قرآن در جامعه مهجور مانده است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه قرآن 
در جامعه مهجور اســت، می گوید: در گذشته ای نه چندان دور، 
ما به وجود قاریان کشورهای عربی احتیاج داشتیم اما طی سال 
های اخیر به شکر خدا رتبه های اول حفظ و قرائت قرآن کریم را 
از آِن کشور خودمان کرده ایم و این نشان دهنده اهتمام و فعالیت 

جوانان است که قرآن را تا حدودی از مهجوریت نجات دادند.
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی ادامه می دهد: امسال که 
سی و چهارمین دوره مســابقات بین المللی قرآن با حضور بیش 
از ۸۳ کشور برگزارشد، »موســی معتمدی« از اصفهان به عنوان 
نماینده جمهوری اســالمی ایران، رتبه نخست را در بخش حفظ 

کل قرآن کریم به خود اختصاص داد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطرنشان می کند: 
در سازمان اوقاف و امور خیریه طرح حفظ مجازی قرآن راه اندازی 
شد و نخستین استانی که در کشــور موفق شد این طرح را کلید 

بزند، استان اصفهان بود.

با مسئوالن

به میزبانی خانه هنرمندان برپا می شود؛

 نمایش۱۸۰ اثر نقاشی
 از معلوالن سی پی

رییس هیئت مدیره انجمن خیریه توانخواهان آســوده 
مأوی گفت: هفتمین نمایشــگاه آثار نقاشی توانخواهان 
عضو این انجمن با عنوان »رنگ هستی« روز گذشته در 
خانه هنرمندان اصفهان گشایش یافت و تا ۹ شهریورماه 
ادامه دارد. محمــد کاظمی با اعالم ایــن خبر در جمع 
خبرنگاران اظهارکرد: هر ساله نمایشگاهی از آثار نقاشی 
معلوالن سی پی که عضو انجمن آسوده مأوی هستند، برپا 
می شود که امسال در هفتمین نمایشگاه، ۱۸۰ اثر نقاشی 

از ۴۰ تا ۵۰ معلول به نمایش عموم گذاشته می شود.
وی با اشاره به اینکه این نقاشی ها حاصل آموزش ۶ مربی 
به توانخواهان در طول یک سال اخیر است، افزود: تمام 
پرسنل انجمن آسوده مأوی از جمله مربیان، به صورت 

کامال داوطلبانه به توانخواهان آموزش می دهند.
کاظمی تصریح کرد: عالقه مندان می توانند برای بازدید 
از این نمایشگاه همه روزه تا ۹ شهریور از ساعت ۱۰ تا ۲۲ 

به صورت یکسره به محل خانه هنرمندان مراجعه کنند.
وی افزود: درآمد حاصل از فروش آثار نقاشی این نمایشگاه 

به خود توانخواهان پرداخت می شود.

به میزبانی کتابخانه مرکزی؛

فیلم »شش روز در پرنسس 
گیت« اکران می شود

دبیر کمیته رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان درباره اکران فیلم ایــن هفته در کافه نقد اظهار 
داشت: هشتمین برنامه کافه نقد ویژه تابستان ۹۶ ازسوی 
کمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، فردا ساعت ۱7 با اکران فیلم سینمایی »شش 
روز در پرنسس گیت« در محل کتابخانه مرکزی برگزار 

می شود.
غالمرضا رحیمی افزود: این فیلم، داستان گروگان گیری 
ســفارت ایران در اردیبهشــت ۱۳۵۹ بــه روایت دکتر 
غالمعلی افروز )ســفیر وقت ایران در انگلیس( اســت 
که بــه کارگردانی»مرتضــی علی عبــاس میرزایی« و 
تهیه کنندگی»پژمان لشگری پور« در بخش جلوه گاه نور 
در دوازدهمین جشنواره فیلم دفاع مقدس حضور داشت.

وی با اشاره به استقبال از برنامه های ویژه تابستان کافه 
نقد بیان کرد: اقشار مختلفی از این برنامه  استقبال کردند 
که بازتاب خوبی در شهرستان ها و استان های دیگر نیز 
داشته و ما هرهفته شاهد حضور گسترده عالقه مندان در 

کتابخانه مرکزی هستیم.

اینستاگردی

شایعه پراکنی نکنند
از آنجایی که هنوز گزارش پزشکی قانونی اعالم نشده، برخی رسانه ها 
و کاربران شبکه های اجتماعی اخبار ضد و نقیضی منتشر کردند که 

واکنش های زیادی به دنبال داشته است.
صفحه رسمی اینستاگرام حمید صفت، این خواننده رپ کشور که 
در حال حاضر به وسیله خانواده اش به روز می شود، در جدیدترین 
پستش از مردم درخواست کرده که از شایعه پراکنی دوری کنند و 

اجازه دهند این مسئله مراحل قانونی خود را طی کند.
همچنین در بیانیه منتشر شده در این صفحه، خانواده این خواننده 
ضمن تکذیب هرگونه مصاحبه ای، تنها صفحه رسمی حمید صفت 

را مرجع اخبار و اظهارنظرها عنوان کرده است.

مختصری خودتان را معرفی کنید
بنده متولد ســال ۱۳7۶ هستم، در ســال ۱۳۹۰ در یک نمایش 
مدرسه ای به نام »توکا« به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشتم 
و در جشــنواره ناحیه به عنوان نفر برگزیده انتخاب شدم. عالقه 
من به تئاتر از همان زمان شــدت گرفت و بعد بــا ادامه تحصیل 
از هنرستان ســوره دیپلم ســینما را گرفتم و در دانشگاه رشته 
بازیگری_کارگردانی خواندم. رتبه دوم نویسندگی داستان کوتاه 
در جشنواره داستان کودک ســال ۱۳۹۱ را نیز در کارنامه دارم و 
کارگردانی مستند »طبیعت« و »هیچ جا هیچ خبری نیست« را در 

پروژه هنرستان بر عهده داشته ام.
»خواستگاری« اولین تجربه اجرای شما در سالن های شهر  

است، چرا این نمایشنامه را انتخاب کردید؟ 
به این جهت که در این متن با یــک پارادوکس عمیق مواجهیم و 
می بینیم به مقوله خواســتگاری که مسئله بسیار مهمی است، در 
این نمایش هم ارزش داده شده و هم نشده  است و این دقیقا همان 
چیزی اســت که نمایشنامه »خواســتگاری« را خاص می کند و 
قضیه خواستگاری را به گونه ای جلوه می دهد که بیننده و خواننده 
انتظار آن را ندارند. این غیر منتظره بودن داســتان، آن را خاص و 

جذاب کرده و به همین سبب آن را انتخاب کردم.
درسی که خود شما از این اجرا گرفتید چه بود؟ 

امیدوارم وقتی یک گروه تئاتری باهــم تعهد می بندند و کاری را 
شروع می کنند تا آخر کار به تعهدشان وفادار بمانند و ای کاش هیچ 
بازیگری، کارگردان را از کاری که در حال انجام آن اســت دلسرد 
نکند؛ چون کارگردان انگیزه وانرژی خــود را از بازیگر می گیرد و 

بالعکس.
از دید شــما، مخاطبان تئاتر، بیشتر مردم هستند یا خود 

تئاتری ها؟ 
فکر می کنم خود تئاتری ها، میل ندارم اسم این اتفاق را بی مهری 
بگذارم اما مردم زیاد طرفدار تئاتر نیســتند. امیدوارم بیایند و از 
تئاتری که برای آنها آماده شــده حمایت کنند؛ زیرا صحنه ای که 
بازیگر داشته و تماشاگر نداشــته باشد، به هیچ دردی نمی خورد. 
در یک کالم سرمایه تئاتر، تماشاگر اوســت و امیدوارم روز به روز 
ســالن ها پرتر و پرتر به اجرا بروند که صحنه بدون تماشاچی پر از 

خالی است.

 این روزها صحنه نمایش اصفهان را جوانانی پر کرده اند که امید هنر نمایش استان به آینده 
آنهاست و یقینا گوی سبقت و ثبات را در این میدان، کسی می رباید که در کنار سواد و تعهد 
حرفه ای ، اخالق را نیز پاس بدارد. رویا خسروی، کارگردان جوان نمایش »خواستگاری« که این 
نمایش را پیش از این در دانشگاه سپهر اجرا کرده بود،  در مورد این نمایش سخنانی را بیان کرد 

که آن را از نظر می گذرانید.

ابالغ وقت رسیدگی
6/58 در خصوص پرونــده کالســه 960630 ش 11 خواهان مهــدی واثق نیا 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا شاه ســیاه تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/22  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی نبش چهار راه وکال مجتمع 
شماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16382 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()112 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353602659 شــماره پرونــده:  /59
9509980365600293 شــماره بایگانــی شــعبه: 960634 محاکــم کیفری 
دو دادگســتری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9509980365600293 برای حمیدرضا فریدمهر به اتهام خیانت در امانت تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 
1396/07/22 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 15307 شعبه 
110 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )110 جزایی سابق( )مجتمع شهید بهشتی(

)131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794200547 ابالغنامــه: شــماره   6 /60
پرونده:9509986794200854 شــماره بایگانی شــعبه:950854 ابالغ شونده 
حقیقی: سید محســن آبدار فرزند ســید فتح اله به نشــانی مجهول المکان تاریخ 
حضور:1396/07/24 دوشنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
مهران زرمهر به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. ضمنا چنانچه شهود معارضی دارید در روز رسیدگی با کارت شناسایی معتبر 
حاضر نمائید.م الف: 15363 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره دو( )86 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/61 در خصوص پرونده کالســه 960333 خواهان طاهــره دیانی و زهره امین 
با وکالت آقای محمدیان و خانم عرب زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه خســارت 
به طرفیت علی قاســمی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/25  
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16434 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()120 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794200560 ابالغنامــه: شــماره   6 /62
پرونده:9609986794200558 شــماره بایگانی شــعبه:960561 ابالغ شونده 
حقیقی: بهنام موسی خانی به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/07/26 
چهارشنبه ساعت: 9/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی سعید شاه سیاه 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف: 
15349 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو( )69 

کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغنامــه: 9610100352204079 شــماره پرونــده:  /63
9609980352200460 شــماره بایگانی شــعبه: 960483 خواهان رضا رویتوند 
دادخواستی به طرفیت خوانده فاطمه مشــیری و شعیب گودرزی و محمد گودرزی 
به خواســته تامین خواســته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه 9609980352200460 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/26 و ســاعت 12:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف: 16386 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350704427 شــماره پرونــده:  /64
9509980350700389 شماره بایگانی شعبه: 950467 خواهان ها علی و حمزه  
علی و اکبر و زهرا و اکرم و شکوفه و مهتاب و مجید و حامد همگی آقائی ملک بادی 
و نجمه آقایی و گوهر و خدیجه کریمی ملک آبادی بــا وکالت علی نقدی و بابک 
شفیعی بطرفیت علی و امیر و محمود و میثم و زها و فاطمه همگی آقایی و مهرانگیز 
امینی و شــهرداری اصفهان و فرزاد و فریبرز هر دو شیران و نوروز علی ابراهیمی و 
حیدر کوجانی و مرتضی حاتمی و عفت مانی و علی حمامیان به خواسته ابطال سند 
تقدیم شهرســتان اصفهان نموده که  جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 
9509980350700366 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/27 و ساعت 
9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 14336 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)225 کلمه، دو کادر(
اجراییه

6/78 مشــخصات محکوم له: نام: ابوالفضل نام خانوادگــی: رزمی منش نام پدر: 
علی نشانی: استان اصفهان، شهرســتان آران و بیدگل،شهر آران و بیدگل،خیابان 
امام رضا، خیابان شــهید احسن زاده، کوچه دوم مشــخصات محکوم علیه:1. نام: 
یاسر نام خانوادگی:موجودیان آرانی نام پدر: محمد نشانی:اصفهان، آران و بیدگل، 
خ ولیعصر، جنب مســجد ولیعصر، منزل اســتیجاری رزمی منش 2.نام:بابک نام 
خانوادگی:کاظمی شلمانی نام پدر:حسن نشــانی: تهران، ستارخان،خ حبیب الهی، 
ک پارسا،پ1 مشــخصات نماینده یا قایم مقام قانونی محکوم له:1.نام احسان نام 
خانوادگی:بانویی آرانی نام پدر: محمد نشــانی: ناحیه مقاومت بســیج سپاه آران و 
بیدگل، نوع رابطه: نمایده حقوقی، محکوم له: ابوالفضل رزمی منش 2. نام:حمیدرضا 
نــام خانوادگی:نجارزاده آرانی نام پدر:علی نشــانی: ناحیه مقاومت بســیج آران و 
بیدگل، نوع رابطه: نماینده حقوقی، محکــوم له: ابوالفضل رزمی منش. محکوم به: 
به موجب شــماره دادنامه مربوطه 9609973620200246 مورخ 1396/2/20 و 
9609973620200663 مورخ 1396/05/11 محکوم علیهم محکومند به پرداخت 
مبلغ چهارصد و نود میلیون ریال بابت وجه سه فقره چک به شماره های 748948 
مــورخ 1389/03/10 به میزان یکصد و هشــتاد میلیون ریــال و 748949 مورخ 
1389/04/10 به میزان یکصد و هفتاد میلیون ریال و 74895 مورخ 1389/05/10 
به میزان یکصد و چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت حق الوکاله 

وکال به میزان 10/560/000 ریال و به پرداخت مبلغ شــانزده میلیون و چهارصد و 
هفتاد و پنج هزار ریال بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای 
الصاقی و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
از تاریخ سررسید چک ها تا زمان پرداخت آنها در حق محکوم له ضمنا رای صادره 
غیابی می باشــد و هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه ملکف 
اســت از تاریخ ابالغ اجراییه:1. ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2.ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3.مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یــا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســاب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4.خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 5.انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 6.چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد 
شد.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.م الف: 5/2/96/383 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی (دادگستری شهرستان آران و بیدگل، 

زهره رمضانی مقدم )577 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/79 بدین وسیله اعالم می گرد آقای سعید بصره آرانی فرزند عباسعلی دادخواستی 
به طرفیت عباس زیلوچی کاشانی فرزند حســین مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه 
مطرح و وقت رســیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در تاریخ دوشــنبه 
96/08/01 ساعت 18 جهت رســیدگی در شعبه اول شــورای حل اختالف آران 
وبیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر 
شعبه مراجعه نماید.م الف: 5/2/96/384 رییس شعبه اول شورای حل اختالف آران 

و بیدگل- محمد بهروان)83 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

6/80 به تاریخ 1396/05/22 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول شورای حل 
اختالف آران وبیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 57/96 
تحت نظر اســت با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده و ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد: رأی قاضی شورا در خصوص 
دادخواســت آقای حمیدرضا ذوالفقاری فرزند حســین به طرفیت آقایان 1.حسین 
جهانی فر فرزند حبیب اله و 2.مهدی بهرامی فرزند تقی به خواســته مطالبه مبلغ 
یکصد و شصت و سه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 14/821916 مورخ 
96/01/25 عهده بانک سپه به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه. با توجه به 
گواهینامه عدم پرداخت  بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مســتند دعوا در 
ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده در ذیل چک و امضای 
خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن  و نظر به اینکه امضاهای مذکور از 
تعرض مصون مانده و خواندگان نیز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و 
به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند. لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص 
داده و مســتندا به مواد310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل 
خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و 
وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پراخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در 

حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.م الف: 
5/2/96/385 قاضی شعبه اول شــورای حل اختالف آران و بیدگل- زهره گرامی 

نوش آبادی)336 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/474 کالسه پرونده: 753095 شماره دادنامه:447- 96/3/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیرالهی فرزند ایرج 
به نشــانی: اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشــگاه خیرالهی، خوانده: 
محمد بخشی پور فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 
32/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بانضمام خســارات قانونی و هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه 2- بدواً صدور قرار تامین خواســته. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی  
آقای ســعید خیرالهی فرزند ایرج به طرفیت آقای محمد بخشی پور فرزند علی به 
خواسته مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال وجه چک به شماره 781852 عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتدات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی مبلغ 120/000 ریال 
و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/10/29(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست روز پس از 
آن قابل اعتــراض در محاکم  عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 14342 
 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

 )314 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/128 ابوالفضل میرزایی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  
291/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایرج عامری به شناســنامه 32443 در تاریخ95/1/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- امیررضا عامری 
ش.ش 9959 فرزند ایرج نســبت )فرزند( 2- تینا عامری ش.ش 7733 فرزند ایرج 
نسبت )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

217 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره)121 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/155 شماره نامه: 9610113633600459 شماره پرونده: 9609983633600341 
شماره بایگانی شعبه: 960344 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خمینی شهر در پرونده مطروحه کالســه 960344 به: خانم 1- افسانه بختیاری 2- 
مالک اخوان خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن خانم طاهره عراقی فرزند محمد به خواسته مطالبه و در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز سه شنبه مورخ 96/07/04 ســاعت 9 صبح در دادگاه 
شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه ردی دیگری دارید، 
به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست وضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4729 شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

کارگردان نمایش »خواستگاری«:

صحنه بدون تماشاچی پر از خالی است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در آیین رونمایی 
از کتاب مرزبان اخالق اظهار داشــت: فلسفه کار تدوین این 
کتاب در رسالت های متعدد مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی 

است.
حجت االسالم احمد واعظی افزود: مجموعه چند ضلعی دفتر 
تبلیغات اسالمی، عالوه بر رسالت های آموزشی پژوهشی و 
اعزام مبلغ، در حوزه های فرهنگی هنری و تولید بیش از ۲۰ 

نشریه فرهنگی نیز ورود جدی و قوی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین  ابعاد رســالت ما احیای آثار 
علمی شخصیت های بزرگ و نکوداشــت این بزرگواران در 
زمان حیات آنهاســت. وی خاطرنشــان کرد: ارج نهادن به 
شخصیت های علمی کشور، زمینه ساز فرهنگ و شکل گیری 
درســت هویت ایرانی اسالمی اســت زیرا این شخصیت ها 

بخشی از فرهنگ و هویت ما را تشکیل می دهند.
واعظی به الگوسازی شــخصیت های معاصر اشــاره کرد و 
گفت: بســیاری از بزرگان به دلیل مناعت طبع، به برگزاری 

مراسم های نکوداشت رضایت نمی دهند اما اگر از این زاویه 
به این قضیه نگاه کنیم که چه آثار مطلوبی بر جا می گذارند، 

رضایت و همراهی آنان را می توان به دست آورد.
وی تاکید کرد: بازتاب فرهنگی نکوداشــت شخصیت های 
معاصر، اســوه ســازی و الگوگیری طالب جوان از آنهاست 
تا متوجه شــوند بزرگان در همین کوچه بازارها رفت و آمد 

کردند، کالس رفتند و به مدارج باال رسیدند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم بیان کرد: نتیجه 
این عمل کمال یافتگی جامعه، ایجاد و پررنگ تر شدن حس 
قدردانی نسبت به شــخصیت های علمی خدوم است و اگر 
 در جامعه ای این اتفاق نیفتاد به یقین دچار انحطاط شــده 

است.

رییس دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

رسالت ما، نکوداشت بزرگواران در زمان حیات آنهاست
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ویژه 

یک طراح خوش ذوق ژاپنی چایخانه ای را طراحی کرده که به طور کامل از کاغذ 
ساخته شده و می توان آن را به راحتی جابجا کرد و از محلی به محل دیگر برد.

این چایخانه تمام کاغذی بر مبنای هنر اوریگامی طراحی و ســاخته شده که 
در قالب آن با تازدن کاغذ به شیوه های مختلف اشــکال گوناگونی به آن داده 

می شود.
Kazuya Katagiri طراح این چایخانه آن را به شکل یک دایره بزرگ طراحی 
 کرده که یادآور منازل محل ســکونت اسکیموهاســت. چایخانه یاد شده که
 Shi-An نام دارد، اولین بار در کیوتو نصب شده و برنده جوایز مختلفی از جمله 

جایزه Design Space در ژاپن و The Future Awards شده است.
این چایخانه از ۴۰۰۰ قطعه کاغذ ژاپنی Washi ساخته شده است. هر یک از 
این کاغذها ابعادی برابر با ۵۰۰ در ۱۰۰۰ میلی متر دارند و ۸ بار تازده شده اند. 
این تازدن ها متصــل کردن قطعات مختلف کاغذ بــه یکدیگر را ممکن کرده 
و ارتفاع کل این ســاختار را به ۲.۱ متر رسانده اســت. قطر محوطه داخل این 
چایخانه ژاپنی ۱.۸۵ متر است.با توجه به ساختار کاغذی این ساختمان برپایی 
آن در محیط های باز که همراه با وزش شدید باد یا باران است، مناسب نیست و 

بیشتر جنبه تزئینی و زیبایی شناسانه دارد.

 ساخت چایخانه تمام کاغذی متحرک
 در ژاپن

برای حفظ حریم افراد؛

رمزگذاری دی ان ای انسان برای اولین 
بار ممکن شد

دی ان ای هر انسان محل ذخیره سازی خصوصی ترین اطالعات هر فرد در 
ارتباط با سالمتی، شخصیت، سوابق خانوادگی و ... است.

در صورتی که این اطالعات به هر علت به دســت افراد فاقد صالحیت بیفتد 
حریم شخصی انسان ها به طور جدی در معرض خطر قرار می گیرد.

از همین رو محققان دانشگاه استنفورد راهی برای جلوگیری از افشای اطالعات 
خصوصی ذخیره شــده روی دی ان ای انســان در زمان انجام آزمایش های 
پزشکی یافته اند. آنان می گویند روشی موسوم به پنهان کردن ژنوم را ابداع 
کرده اند که مطالعه ژنوم افراد برای بررســی وجود ژن های معیوب و عامل 

بیماری را بدون نیاز به افشای اطالعات ژنتیکی فرد ممکن می کند.
 محققان بــه منظور کســب اطمینان از صحــت عملکرد ایــن روش، ابتدا 
دی ان ای چندین بیمار را رمزگذاری کردند و سپس با موفقیت ابتالی برخی از 
آنها به بیماری های نادر را کشف کردند. آنان دقت این روش را ۹۷ درصد اعالم 
کرده اند. اطالعاتی که در این روش رمزگذاری می شــود روی یک سرویس 
کلود ذخیره می شود و تحلیل آنها به شــیوه ای ایمن و در عرض چند دقیقه 

امکان پذیر است.

دانشمندان موفق به توسعه سنسور کاغذ قابل حمل و مقرون به صرفه ای شدند که 
قادر به انجام کارهای مختلفی است.

به گزارش آنا؛  این سنسور نه تنها فساد یا آلودگی در مواد غذایی و لوازم آرایشی 
را تشخیص می دهد، بلکه قادر به شناسایی گیاهان دارویی جدید و تایید سالمت 

چای و نوشیدنی هم است.
دکتر سیلوانا اندرسکو، محقق ارشد این پژوهش، می گوید: »همیشه عالقه داشتم 
نوعی تکنولوژی را توسعه دهم که هم در صنعت قابل استفاده باشد و هم عموم مردم 
بتوانند از آن بهره ببرند. تیم آزمایشگاهی من یک پالت فرم سنجش همه جانبه  
ساخته است که تمامی معرف های تشخیصی را، تنها در یک تکه کاغذ، در کنار هم 
قرار داده است. این برچسب سازگاری باالیی دارد و می توان روی محصوالت زیادی 
از جمله مواد غذایی، آنتی اکسیدان ها و رادیکال های آزاد استفاده شود تا فساد یا 

آلودگی آنها را نشان دهد.«
این سنسورهای جدید از دیگر انواع سنســورها که در آنها از نانوساختارها برای 

گرفتن و متصل شدن به ترکیبات ماده استفاده می شود، متفاوت است.
نمونه اولیه این سنسور قادر به شناسایی »اوکراتوکسین ای«، قارچ سمی ای بود که 

در برخی از محصوالت از جمله قهوه و غالت صبحانه یافت می شود.

علم پژوهی

المبورگینی ،گوشی لوکس تولید کرد
شــرکت المبورگینی که به تولید خودروهای گران قیمت شــهرت دارد، یک گوشــی 
اندرویدی لوکس تولید کرده است. این گوشی اگر چه از امکانات مناسبی برخوردار است، 

اما این امکانات در حدی نیست که تلفن همراه مذکور ۲۴۵۰ دالر ارزش داشته باشد.

برچسب هوشمندی که غذای فاسد را 
تشخیص می دهد

یکی از ساده ترین راه ها برای فرار از کلیشه ها، ترکیب 
 المان ســبک های مختلف با هم اســت و استودیوی
  PinPin بــا اســتفاده از همیــن روش توانســته
 Vikings: an Archer's Journey را بــه یکی از 

سرگرم کننده ترین بازی های پلتفورمر تبدیل کند.
در اینجا همانگونه که از اســم بازی مــی توانید حدس 
بزنید، نقش واکینگ ها را داشته و حاال باید با استفاده 
از اسلحه خود که کمان اســت به دشمنان حمله کنید . 
اگر هم هنگام حرکت به دشمنی برخورد کنید، باخته و 
مجبورید از ابتدا دست به تجربه بازی بزنید. برای حمله 

کار سختی پیش رو ندارید.
کافی اســت انگشت خود را روی قســمت چپ صفحه 
لمسی بگذارید و بکشید تا شخصیت داستان با کمانش 
هدف گیری کند. همچنین با کلیک روی بخش راست 
اسمارت فون می توانید بپرید و موانع یا بعضی دشمنان 

را پشت سر بگذارید. اضافه کردن ذات اکشن به پلتفورمر 
ضمن افزایش جذابیت، طبیعتا پیچیدگی بیشتری به 

این سبک می افزاید.
اما کنتــرل ســاده و راحت بــازی باعث شــده تا این 
پیچیدگی اصال به چشــم نیاید و یــک تجربه روان به 
خود هدیه بدهید؛البته در اینجا مشــکالت دیگری به 
جان Vikings: an Archer's Journey افتاده اند. 
بازی دارای گرافیک زیبایی است و موسیقی آن به خوبی 
شما را با اتمسفر محیط همراه می کند. جدا از اینکه با 
پیشرفت می توانید شخصیت های متفاوت و بیشتری 

آزاد کنید.
با این وجود از دیدگاه »طراحــی مراحل« بازی ضربه 
 Vikings: an Archer's بزرگی خورده اســت. ایده
Journey خیلی جالب بوده و تزریق اکشن به پلتفورمر 
جذابیت آن را افزایــش داده ولی نکته اینجاســت که 

توسعه دهنده نصف و نیمه این ایده را رها کرده است.
 شــما می توانید برای دانلــود این بــازی از این لینک

  goo.gl/7PY7Re   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

شهد، سالح مخفی گل ها
تحقیقات جدید حاکی از آن اســت که شهد یا نکتار 
نقشی متفاوت، نســبت به آنچه تا پیش از این گمان 

می شد، در ساختار گل ایفا می کند.
براساس نتایج مطالعه جدید، شهد گل به عنوان سالحی 
برای حواس پرتی استفاده می شود. شهد، عسل تولید 
شده توسط گل است که زنبورها و حشرات دیگر را، به 
منظور گرده افشانی، به سمت گل جذب می کند. حاال 
محققان متوجه شده اند که شهد نقش مهم تری را در 

گل ایفا می کند.
اسکات ارمبراستر، اســتاد اکولوژی و زیست شناسی 
تکاملی دانشــگاه پورتســموث، در این بــاره گفت: 
»برخالف باور عموم، نقش شــهد در ســاختمان گل 
تنها جذب حشــرات برای گرده افشانی نیست. به نظر 
می رسد شهد و غده های تولید کننده آن، گیاهخوارانی 
را جذب می کنند که از بخش هــای دیگر گیاه تغذیه 
می کنند؛ بنابراین شهد و غده های تولید کننده آن به 

عنوان تله می کنند.«
وی در ادامه افزود: »مانند شهدخواران، گیاهخواران نیز 
نیاز به انرژی باالیی دارند و به خاطر اینکه شهد غنی از 
مواد مغذی است، گل ها از آن برای پرت کردن حواس 
گیاهخواران استفاده می کنند تا آنها را از قسمت های 
تولید مثلی گل )که خوراکی هســتند( دور نگه دارند. 
در واقع گل ها شهد و غدد تولید آن را برای رسیدن به 
هدف واالتری فدا می کنند تا بخش های از گل که برای 
گرده افشانی و تولید مثل حیاتی هستند، حفظ شوند.«

نتایج ایــن مطالعه نشــان می دهد کــه ۹۸ درصد از 
گل هایی که در شــرایط طبیعی مــورد مطالعه قرار 
گرفتند، توســط گیاهخواران آســیب دیده اند اما در 
۸۵ درصد از گل ها، آســیب تنها به غدد تولیدی شهد 

محدود می شود.
این یافته های نشــان می دهد که شهد برای محافظت 
از بخش های حیاتی گل مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
اگر موجــودات گیاهخوار از گلبرگ هــا تغذیه کنند، 
آنها آسیب می بینند و در نتیجه حشرات گرده افشان 
کمتری به ســمت گل جذب می شود. داشتن شهدی 
غنی با کالری بــاال به عنوان یک عامــل حواس پرتی 
عمل می کنند و بدین ترتیب گلبرگ ها از آســیب در 

امان می مانند.

»اینباکس گوگل« می تواند 
حساب های کاربری متعدد را  نشان دهد

قابلیت جدیــد اینباکس گوگل بــه کاربر اجازه مــی دهد تا تمام 
اینباکس های خود را بدون نیاز به حرکت کردن در میان آنها و ضربه 
زدن های متوالی ببیند. این امر هنگام چک کردن ایمیل ها ضمن 
صرفه جویی در زمان سبب می شود تا ایمیل های مهمی که دریافت 

می کنید را نیز از دست ندهید.
در حالی که اپلیکیشــن جیمیل گوگل از ســال ۲۰۱۵ به چنین 
 iOS قابلیتی مجهز شده، اما تا به حال شاهد عرضه آن روی نسخه
نبودیم. با توجه به همین موضوع نیز پیش بینی می شود که به این 
 iOS زودی ها قابلیت نمای یکپارچه اینباکس گوگل روی نسخه

منتشر نشود.
متاســفانه این ویژگی جدید آن طور که باید و شاید سازمان یافته 
به نظر نمی رســد. هدف کلی از داشتن آدرس های ایمیل مختلف 
جدا کردن کســب و کارها از یکدیگر و هدایت ایمیل های اسپم به 

آدرس اسپم است.
در همین رابطه تا کنون راهی برای فیلتر کردن و یا مرتب ســازی 
تب All Inboxes ارائه نشده. این در حالی است که نا منظم بودن 
اینباکس گوگل و نبود مدیریت و سازماندهی روی آن علت اصلی 

معرفی این ویژگی جدید به شمار می رود.

 آیفون ۸
 ۲۱ شهریور رونمایی می شود!

شرکت اپل به رسم هر سال قرار است ۱۲ سپتامبر از جدیدترین آیفون 
خود رونمایی کند. از سال ۲۰۱۲ تاکنون، شرکت اپل در ۱۲ سپتامبر 
از مدل جدید خود رونمایی می کند، تا ۱۵ سپتامبر پیش فروش آن را 
آغاز و در تاریخ ۲۲ سپتامبر به بازار عرضه می کند. دوستداران آیفون 
می توانند تا چنــد هفته دیگر جدیدترین مدل آیفــون را خریداری 
کنند. امســال اپل همزمان با آیفون ۸، دو مدل ۷s و ۷s Plus را نیز 
معرفی می کند. از مشــخصه های آیفون ۸ می توان به صفحه نمایش 
کشیده تر این مدل اشــاره کرد که تقریبا تمام پنل جلوی موبایل را 
به استثنای سنسور دوربین و اســپیکر در بر گرفته است. همان طور 
که انتظار می رفــت، دوربین های آیفون ۸ از کیفیت بســیار باالیی 
برخوردار هستند و این مدل به تکنولوژی شــارژ بی سیم نیز مجهز 
 است. عالوه بر عرضه آیفون جدید به بازار، اپل سیستم عامل خود را به 
iOS 11 آپدیت می کند. همراه با این تغییرات، جدیدترین ســاعت 
هوشــمند اپل نیز معرفی می شــود که بدیهی ترین مشخصه آن، 
پشتیبانی این ساعت هوشمند از نسل چهارم اینترنت است. گفتنی 
است؛ تلویزیون های اپل نیز طی آپدیتی جدید به تکنولوژی ۴K مجهز 

می شوند.

در اندروید اوریو، بخش دانلود از 
منابع ناشناس تغییراتی کرده است

پیغام Unknown Sources برای دارندگان دیوایس های اندرویدی 
چندان غریبه نیست. هنگام نصب برنامه هایی که از فروشگاه گوگل پلی 
دانلود نکرده اید، سیستم عامل به کاربران اخطاری داده و می گوید این 
اپ از یک منبع ناشناخته دریافت شده است. بنابراین برای نصب برنامه 

مجبورید این قسمت را غیر فعال کنید.
 با وجود اینکه نســخه های مختلف اندروید از مدت ها میزبان منوی

 Unknown Sources بــه خاطر مســائل امنیتی بــوده اند اما 
گوگل برای جدیدترین ورژن سیستم عامل خود یعنی اوریو تصمیم 
 گرفته برای امنیت بیشتر دست به تغییراتی بزند و نتیجه آن حذف

 Unknown Sources بوده است.
البته همچنان هنــگام نصب برنامه های جانبی از منابع ناشــناخته 
پیغامی به کاربران نشان داده می شود، اما نکته اینجاست این بخش 
که قبال مرتبط به »تنظیمات کاربــران« بود حاال جزئی از تنظیمات 
مجوزهای دسترسی به حساب می آید. یعنی هر بار که می خواهید یک 
اپلیکیشن دانلود شده از منبعی ناشناس را نصب کنید، باید با مجوزها 

موافقت کنید.
بر خالف گذشته که کاربران می توانســتند این قسمت را غیر فعال 
کرده و هنگام نصب با هیچگونه پیغام امنیتی مواجه نشوند. با افزایش 
بدافزارها و خطراتی که کاربران را تهدید می کند، گوگل تالش کرده 
تا سیستم عاملش را از این مشــکالت در امان سازد و بعد از سرویس 
Google Protect، حذف Unknown Sources را می توانیم 

قدم بعدی آنها بنامیم.

از این پس در اپلیکیشن فیس بوک 
عکس ۳۶۰ درجه بگیرید   

فیس بوک اخیرا قابلیت تصویربرداری ۳۶۰ درجه را به اپلیکیشن خود 
اضافه کرد که کاربران می توانند بالفاصله پس از عکاسی یا فیلم برداری، 

آن را در تایم الین خود به اشتراک بگذارند.
پیش از این، برای تصویربــرداری ۳۶۰ درجه در فیس بوک، کاربران 
باید از اپلیکیشن خارج می شدند، دوربین دستگاه را باز می کردند و 
حالت عکاسی را به پانوراما تغییر می دادند؛ سپس مجددا به برنامه باز 

می گشتند و تصاویر دلخواه خود را می گرفتند.
فیس بوک می گوید که بسیار تالش می کند تا تعداد کاربران خود را 
افزایش دهد، اما این پروسه طوالنی باعث می شد که کاربران اشتیاق 

خود را برای استفاده از این قابلیت از دست دهند.
اگر همچنان به فیس بوک عالقه مندید و فکر می کنید هنوز این رسانه 
اجتماعی به دوران افول خود نرســیده، می توانید به روش زیر از این 

قابلیت جذاب استفاده کنید.
به اپلیکیشن فیس بوک بروید. آیکون تصویربرداری ۳۶۰ درجه را از 

قسمت باالی News Feed انتخاب کنید.
دکمه آبی را فشــار دهید و به طور پانورامیک تصویر دلخواه خود را 

بگیرید.
محل مورد نظر را انتخاب و تصویربرداری را شروع کنید.

الون ماسک، لباس فضایی ساخت
الون ماسک در اینستاگرام خود تصویر لباس فضایی جدیدی را منتشر 
کرده است. الون ماسک در اینستاگرام خود طرح جدید از یک لباس 
فضانوردی را منتشــر کرد. به گفته وی این لباس تــا چند روز دیگر 

رونمایی خواهد شد. 
این لباس بسیار ساده است اما به گفته ماسک برقراری توازن میان ظاهر 

لباس و قابلیت های عملکردی آن کار مشکلی بوده است.
همچنین به گفته وی این لباس در خأل نیز آزمایش شده است. هنگام 
شروع برنامه ســفرهای تجاری اســپیس ایکس به ایستگاه فضایی 

بین المللی، فضانوردان ناسا این لباس را به تن خواهند کرد.

فناورانه

روند به روز رسانی ها پس از معرفی اولین نسخه پایدار از این 
سیستم عامل آغاز خواهد شد. در ادامه این تولیدکنندگان 
هستند که باید زمان بندی انتشار به روز رسانی اندروید ۸.۰ 

را برای دستگاه های خود اعالم کنند.
شاخص ترین مدل ها کدامند؟

اولین شرکتی که در این فهرست به چشم می خورد» استارت 
آپ اسنشــال« است که توســط اندی رابین، خالق اندروید 
راه اندازی شد. این شرکت اخیرا اقدام به معرفی اولین تلفن 

هوشمند خود به نام Essential PH-1 کرده بود.

همانطور که گفته شد این مدل، اولین تلفن هوشمند شرکت 
اسنشــال اســت و به همین دلیل به نظر می رسد که طی 
هفته ها و یا ماه های آینده اندروید ۸.۰ برای آن منتشر شود.

HMD Global نیز وظیفه تحویل اندروید ۸.۰ به تلفن های 
هوشمند نوکیا را بر عهده دارد. هم اکنون نوکیا ۸ پرچمدار 
این کمپانی در بازار به شــمار می رود و به نظر می رسد که 
تمامی دیوایس های تولید شده توسط نوکیا قادر به دریافت 

نسخه جدید سیستم عامل اندروید باشند.
به نظر می رســد که ال جی قصد دارد ضمن به روز رسانی 

دستگاه های خود، تلفن هوشــمند V30 را با اندروید ۸.۰ 
روانه بازار کند.

سامسونگ هم یکی دیگر از شرکای ســخت افزاری گوگل  
است که نام آن در فهرست منتشر شده خودی نشان می دهد. 
احتماال باید منتظر عرضه اندرویــد ۸.۰ روی فبلت جدید 
سامسونگ به نام گلکسی نوت ۸ باشیم که به احتمال زیاد در 

پاییز پیش رو به دست مشتریان می رسد.
این در حالی است که دارندگان گلکســی اس ۸ و گلکسی 
اس ۸ پالس نیز باید اواخر سال ۲۰۱۷ و یا اوایل سال جدید 
میالدی منتظر عرضه به روز رســانی جدیــد اندروید روی 
دیوایس های خود باشــند. در ادامه به نظر می رسد که ال 
جی قصد دارد ضمن به روز رسانی دستگاه های خود، تلفن 

هوشمند V30 را با اندروید ۸.۰ روانه بازار کند.
همانطور که می دانید V20 اولین تلفن هوشــمند بازار بود 
 ،G6 که از اندروید نوقا استفاده می کرد. به هر حال ال جی 
ال جی V30 و احتماال برخی دیگر از تلفن های قدرتمند این 
شرکت باید در آینده ای نزدیک آماده دریافت به روز رسانی 

جدید اندروید ۸.۰ باشند.
 Huawei ،Motorola Mobility ،HTC ،Sony
General Mobile ،Kyocera، و Sharp همــه و 
همه جزو شــرکت هایی هســتند که نامشــان در فهرست 
منتشر شــده توســط اهالی Mountain View کالیفرنیا 
به چشــم می خورد و انتظار می رود کــه اندروید ۸.۰ برای 
سخت افزارهای جدید این شرکت ها و پرچمداران پیشین 
 آنها عرضه شــود. در همین رابطه تلفن های هوشــمندی 
 U11،U Ultra ،P10 ،P10 Plus ،Xperia XZ چون
Premium و Moto Z2 Force بــه احتمال فراوان در 
آینده ای نزدیک یک به روز رســانی عظیم را از سوی تولید 
کننده خود دریافت می کنند. مطمئنا تولید کنندگان موبایل 
طی هفته های آینده اطالعات بیشتری را در این خصوص به 

اشتراک می گذارند.

چه موبایل هایی اندروید اوریو را دریافت می کنند؟

اخیرا گوگل فهرست 11 شریک سخت افزاری خود که در آینده ای نزدیک به اندروید 8.0 به روز رسانی 
می شوند را منتشر کرد.

اگر از کاربران اپلیکیشــن یوتیوب هســتید، به زودی با یک 
پوست اندازی بزرگ از این اپلیکیشن شگفت زده خواهید شد.

به نظر می رســد که گوگل در حال آزمایش یک رابط کاربری 
جدید برای سرویس پخش ویدئوی معروف خود است تا گشت و 
گذار در فضای این سرویس حین دیدن فیلم ها را بیش از پیش 
راحت و لذت بخش کند.ســاختار فعلی اپلیکیشن یوتیوب به 
گونه ای است که اگر قصد گشت زدن در بخش های مختلف آن 
را داشته باشید، به راحتی می توانید فیلم در حال پخش خود را 

در قالب پنجره ای کوچک در گوشه ای از صفحه قرار دهید. این 
در حالی است که تنها کار این پنجره کوچک، ادامه نمایش فیلم 
مورد نظر شماست و حتی از امکانات ساده ای نظیر مکث یا ادامه 
فیلم نیز خبری نیست.اما طراحی جدید شرکت گوگل در پی 
آن است که آزادی عمل بیشتر و کنترل دقیق تری روی اجزای 
این اپلیکیشن داشته باشید؛ بدین صورت که به جای یک جعبه 
خشک و ناقص، نواری در دسترس دارید که بر اساس اندازه ای 
که خودتان تعیین کرده اید، تطبیق یافته و عناصر آن جای گیری 

متفاوتی پیدا می کنند؛ این طراحی موجب می شود گزینه هایی 
همچون توقف پخش ویدئو و یا نام فیلم در حال پخش، مستقیما 
در دسترس باشــد و البته وجود گزینه x نیز موجب می شود تا 
با یک لمس، این پنجره را به کلی ببندید؛ البته ممکن اســت 
بپرسید که چرا شــما از این ویژگی ها برخوردار نیستید و اثری 
از این تغییرات در اپلیکیشن یوتیوب خود مشاهده نمی کنید. 
باید بدانید که این به روز رســانی فعال مختص افرادی است که 
به عنوان تست کننده های محصوالت آزمایشی گوگل در نظر 
گرفته شده اند. هنوز معلوم نیســت این ویژگی های آزمایشی 
یوتیوب چه زمانی وارد اپلیکیشن رسمی این سرویس می شوند.

رابط کاربری اپلیکیشن یوتیوب تغییر می کند

هوش سنج

حلزونی داخــل چاهی به عمق ۲۰ متر افتاده اســت. 
حلزون ســعی می کند از دیواره چاه باال برود و از آن 
خارج شود. هر روز این حلزون می تواند ۵ متر باال برود، 
 اما شــب هنگام، به خواب رفته و ۴ متر به پایین ُســر
 می خورد. چند روز طول می کشــد که این حلزون از 

چاه خارج شود؟

پاسخ معمای حمل بســته ها توسط کارگران کارخانه : 
کوچک ترین عددی که بر ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ بخش پذیر 
است برابر ۶۰ است. پس کافی است که ۶۰ را به هر یک از 
آنها تقسیم کنیم تا تعداد بسته های مربوط به هر جنس 
معلوم شود که عبارتند از: ۱۰ بسته ۶ کیلویی، ۱۵ بسته 
۴ کیلویی، ۱۲ بسته ۵ کیلویی، ۶ بسته ۱۰ کیلویی و ۵ 

بسته ۱۲ کیلویی.

  معمای شماره ۲۲۲۰

  جواب معمای شماره ۲۲۱9

معرفی بازی  Vikings: an Archer's Journey؛

وایکینگ های ماجراجو
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يادداشت
 دستگیری سه سوداگر مرگ در نایین

ســرهنگ جهانگير كريمی، معاون اجتماعي پليس اســتان اصفهان گفت: در 
بازرسي از خودروی سواري 405، مقدار19 كيلو و 350 گرم ترياك كشف شد و 

سه سوداگر مرگ، دستگير و به مراجع قضائي تحويل داده شدند.

اخبار

ريیس مرکز جهاد کشاورزی مهیار خبر داد:

اختصاص ۴۰۰هکتار به کشت منداب

رييس مركز جهاد كشاورزی مهيار عنوان كرد: 
در ســال زراعی جاری بيش از ۲50 هکتار از مهیار

مزراع منطقه مهيار به كشت ارزن اختصاص يافته است.
محمد سليمانی  تصريح كرد: باتوجه به نياز آبی كمتر اين محصول 
نسبت به ساير محصوالت بهاره، طول دوره رشد كمتر و تحمل باالی 
آن به شوری آب، كشت اين محصول در منطقه مهيار، منطقی بوده و 

از بهره وری نسبتا بااليی برخوردار است.
وی در ادامه افزود: پيش بينی می شــود از اين ميزان سطح كشت 

بيش از 550 تن ارزن برداشت شود.
سليمانی همچنين اظهار كرد: در ســال زراعی جاری حدود 400 
هکتار از اراضی كشــاورزی اين منطقه به كشت منداب اختصاص 

يافته است.
وی اضافه كرد: از اين ميزان سطح كشت حدود 150 هکتار به عنوان 
كود سبز استفاده شــده  و در ابتدای گل دهی، محصول به خاك 
برگردانده می شود و مابقی سطح كشت يعنی حدود ۲50  هکتار نيز 

جهت دانه و بذرگيری برداشت شده است.
رييس مركز جهاد كشــاورزی مهيار گفت: متوســط عملکرد اين 
محصول در منطقه حدود 1۲00 كيلوگرم در هکتار برآورد شده كه 
با احتســاب آن بيش از 300 تن دانه منداب از سطح زير كشت آن 

فوق برداشت شده است.

فرماندار اردستان خبر داد:

برخورد با متخلفان برج هزارساله 
شهر زواره

فرماندار اردستان در جمع خبرنگاران، ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای هفته دولت اردستان

گفت: در مورد ساماندهی اتباع بيگانه در شهرستان اردستان به ويژه 
اتباع افغانی كه دغدغه مردم اردستان است، برنامه ريزی  شده كه با 

كمک دستگاه های مربوطه در آينده ای نزديک اجرا می شود.
عليرضا غيور با اشاره به شهادت اعضای دولت افزود: يکی از نکات 
افتخار آفرين چهره هايی هستند كه از بهترين سرمايه خود گذشتند 
و جان خودشان را تقديم به مردم و نظام جمهوری اسالمی تقديم 
كردند و خشنود هســتيم از اينکه اين هفته به نام شهيدان باهنر و 

رجايی نام گذاری شده است.
وی تصريح كرد: مسئوالن و مديران بايد بتوانند تعالی بخش جامعه 
باشند و با ارائه دستاوردهای دولت، نظام و مردم را در مسير خدمت 
آگاه ســاخته و با به كارگيری بيان همدلی و هم زبانی، زمينه ســاز 
همدلی در جامعه باشــند و اميدواريم در جهت پيشرفت و توسعه 
كشور ايران و منطقه و با همدلی مردم و دولت، مسير توسعه هموارتر 

 شود.
وی افزود: دولت تدبير و اميد در 4 ســال گذشته با تالش مضاعف 
در راستای توسعه كشور حركت كرد كه خوشبختانه دستاوردهای 

خوبی را در حوزه های مختلف به دست آورد.
غيور با اشــاره به هفته دولت و برنامه های ايــن هفته تصريح كرد : 
فعاليت ها در دو بخش فرهنگــی و عمرانی صورت می گيرد كه در 

بخش فرهنگی بيش از 35 برنامه وجود دارد.
وی افزود: از برنامه های شاخص فرهنگی هفته دولت، ميثاق با شهدا 
هم زمان با اولين روز هفته دولت اســت كه در جوار شهدای گمنام 
برگزار می شود؛ همچنين برگزاری دعای ندبه در محل فرمانداری 
اردســتان در روز جمعه، ديدار با خانواده شهدای كارمند، تجليل 
از خانواده های شــهدای كارمند، تجليل و معرفی كاركنان نمونه 
دســتگاه های اجرايی شهرســتان در روز كارمند، برگزاری جلسه 
شورای اداری با حضور يکی از مديران ارشد استانی و برگزاری يادواره 
شهدای دولت و كارمند شهرستان، از اهم برنامه های فرهنگی هفته 

دولت است.
فرماندار اردستان درخصوص اهم برنامه های هفته دولت در بخش 
عمرانی اظهار داشت: افتتاح و بهره برداری 48 پروژه در بخش های 
آب رسانی، كشاورزی، بهداشتی، صنعت و معدن كه اعتباری بالغ بر 
153 ميليارد ريال هزينه آماده سازی آنهاست، در اين هفته انجام 

می شود.
وی ادامــه داد: درمانگاه تخصصی اردســتان مركز شــماره يک 
بهداشت، ايستگاه هواشناســی زواره و درمانگاه تخصصی زواره، از 

اهم برنامه های عمرانی هفته دولت است.
عليرضا غيور در مورد تخلفات انتخاباتی شــهر زواره تصريح كرد: 
پرونده متخلفان انتخاباتی شهر زواره به دادگاه ارجاع شده و درحال 
بررسی اســت. وی در رابطه با تخريب برج هزار ساله زواره عنوان 
كرد: با متخلفان و تخريب كنندگان برج و حصار هزارســاله شــهر 
زواره برخورد شده و در اسرع وقت به پرونده آنها رسيدگی شده و به 
اطالع عموم مردم خواهد رسيد. فرماندار اردستان درباره مشکالت 
در اداره های اردســتان گفت: متاسفانه در شهرســتان اردستان 
فرهنگی جاافتاده است كه مردم مشکالت شهرها را به دليل آشنايی  
كامل، كمتر به مسئوالن ارجاع می دهند و يکی از علل حل نشدن 

مشکالت، عدم اطالع رسانی به مردم است.

با مسئوالن

فرماندار شهرضا:

مجموعه ورزشی به مساحت 
۳۰هکتار ساخته می شود

فرماندار شهرضا در جلسه كارگروه  تخصصــی بانــوان و خانــواده اين شهرضا
شهرستان اظهاركرد: شهرضا همواره در بخش های مختلف 
فرهنگی، علمی و ورزشی در رده های برتر استانی و كشور 
قرار داشته و به عنوان الگويی برای ساير مناطق مطرح بوده 

است.
محسن گالبی اظهار كرد: بانوان شهرضا نيز همواره در زمره 
روشنفکرترين و باسوادترين بانوان استان و كشور قرار داشته 
و تاريخ گواه حضور اثربخش آنها در اجتماع بوده است. وی 
بيان كرد: بايد انجام كارها از شيوه دستوری و اداری ِصرف 
خارج شــده و با بهره گيری از ظرفيت ها و توانمندی های 

مختلف اقشار مردم از جمله بانوان فرهيخته انجام گيرد.
گالبی با ابراز تاســف از نبود ورزشگاه اختصاصی بانوان در 
شهرستان شهرضا، تصريح كرد: با پيگيری های انجام شده 
مقدمات ساخت مجموعه ای فرهنگی ورزشی در منطقه 
سروستان به مساحت 30 هکتار فراهم شده است كه بخشی 

از آن مختص جامعه بانوان خواهد بود.
وی گفــت: ســاختار اجتماعــی شهرســتان برمبنای 
باورهای اصيل دينــی و اعتقادی مردم شــکل گرفته و 
رعايــت احکام دينــی به عنــوان يک مطالبــه عمومی 
 مطرح اســت كه در اجرای هر برنامــه ای بايد مورد توجه

 قرار گيرد.

 سرپرست اداره میراث فرهنگی چادگان خبر داد:

مرمت مسجد تاریخی روستای 
چهل چشمه

سرپرست اداره ميراث فرهنگی چادگان 
گفت: روستای تاريخی چهل چشمه در چادگان

بخش چنار رود، دارای دو اثر تاريخی در كنار هم و مشرف به 
زاينده رود بــوده و پل تاريخــی اورگان يکی از مکان های 
مناســب برای بازديد و اطراق گردشــگران است. نوراله 
عبداللهی بيان داشت: اين روستا در گذشته ای نه چندان دور 
يکی از روستاهای پر رونق و آباد منطقه بوده و در حال حاضر 
نيز جهت استقرار چادرهای عشايری در فصل تابستان از 
جذابيت های مطلوبی برای رونق گردشگری برخوردار است. 
وی بيان داشت: مرمت اين بنا شــامل كف سازی داخل و 
نمای بيرونی، با اعتبــاری بالغ بر 100 ميليــون ريال از 
اعتبارات اداره كل ميراث فرهنگی استان اصفهان به پايان 

رسيد. 

علی بختيار با اشــاره به اينکه هفته گذشته مجلس شورای 
اســالمی درگير يک امر خطير برای تشکيل دولت دوازدهم 
بود، افزود: پس از تنفيذ حکم رياســت جمهوری، مراســم 
انتخاب وزرای دولت در مجلس شــورای اسالمی انجام شد 
و به دنبال آن، صالحيت و كارآمــدی و توانمندی هر يک از 
وزرای پيشنهادی با نگاه برنامه محور نسبت به موضوعاتی كه 
طرح شده بود، آن هم در راستای خط و مشی كابينه دولت 

دوازدهم شکل گرفت.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت دوازدهم به لحاظ قانونی در نخستين روز هفته 
دولت مستقر شده است و آماده اســت در چارچوب قوانين 

مصوب گام بردارد.
وی افزود: مجلس دهم قوانين برنامه و بودجه و قوانينی كه 
برای پيشرفت كشور نياز است را برنامه ريزی كرد و  قبل سال 
به تصويب رساند و دولت دوازدهم می تواند با آرامش خاطر 

مسير كشور را رو به جلو حركت دهد.
بختيار گفت: اما در يک نگاه به وضعيت كشور، اگر بخواهيم 
نقاط قوت و ضعف اداری كشور را مورد ارزيابی قرار دهيم با 

يک چالش جدی مواجه هستيم. يکی از ضعف های اقتصادی،  
فضای كسب و كار نامناسب اســت كه به دنبال آن، فعاالن 
اقتصادی بــه راحتی نمی توانند ســرمايه گذاری كنند و در 

كشور اين امکانات مهيا نيست.
وی فقدان انســجام در بخش های دولتــی و اركان مختلف 
كشــور را ضعف  ديگر دانســت و افزود: يکــی از تاكيدات 
مجلس به رييس جمهــور و وزرای پيشــنهادی دولت اين 
اســت كه تيم دولت بايد وحــدت و انســجام و هماهنگی 
داشته باشــد. دولت يازدهم تيم اقتصادی از انسجام كافی 
 برخوردار نبود و باعث قفل شدن كار در بخش های مختلف 

می شد.
عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
اينکه دولت دوازدهم با ارزيابی يک تيم منسجم شکل گرفت، 
اما اركان مختلف ديگر مانند قوه قضائيه و مقننه و مسئوالن 
بايد هماهنگ باشــند، تاكيد كرد: اصالح طلبی كه مخالف 
تقويت موشکی است و اصول گرای مخالف برجام، در بينش 

سياسی خود دچار مشکل هستند.
وی افزود: بايد ضعف دفاعی كشور را تقويت كرده و راه تعامل 

با دنيا را در پيش بگيريم. اگر بخواهيم مقابل يکديگر بايستيم 
قطعا كشور به اهداف سند 1404  و قدرت اول منطقه بودن 

به لحاظ اقتصادی، امنيتی و سياسی دست نمی يابد.
بختيار بيان داشت: يکی از ويژگی های مهم كشور اين است 
كه در برابر همه مشکالت،  نيروی انسانی متخصص و توانمند 
برای پيشرفت در اختيار داريم و در دنيا  از نيروی انسانی به 

عنوان سرمايه ای عظيم ياد می كنند.
وی افزود: امروزه منابع و ذخاير نفتی و گازی برای كشورها 
ســرمايه مهم تلقی نمی شود؛ بلکه ســرمايه امروز كشورها 
نيروی انســانی اســت كه ما از اين ســرمايه در كشور خود 
برخورداريم و بايد نيروی انسانی ما در بخش های مختلف در 

ابعاد اشتغال به كارگيری شود.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اينکه امروز يکی از معضالت اجتماعی آمار باالی 
طالق، اعتياد و سرقت است، تصريح كرد: در مسير اشتغال 
كشــور و در جهت ســرمايه گذاری داخلی و خارجی برای 
رفع بيکاری بايد از بخش های مختلف اســتفاده كنيم؛ زيرا 
 تنها با ســرمايه گذاری داخلی نمی توانيم بــه اهداف خود 

برسيم.
وی اذعان كــرد: منابع داخلی برای ايجاد 5 ميليون شــغل 
مناسب نيست. با فرصت پسابرجام  بايد حتما مسير كشور را 
به گونه ای هموار كرده و  به بخش مولد سوق دهيم و حدود 
700 ميليارد تومان از بخش خارجی تامين كنيم؛ زيرا منبع 

داخلی اندك است.
بختيار گفت: يکی از اقدامات اخير در حوزه نفت اين بود كه با 
يکی از شركت ها قراردادی منعقد شد و تا 100 ميليون دالر 
در زمينه  اقتصادی، كشاورزی و... می توانيم سرمايه گذاری 

كنيم.
وی بيــان كــرد: در شهرســتان بايــد موانع و مشــکالت 
سرمايه گذاران را بر طرف كنيم؛ نه اينکه از اين سازمان به آن 

سازمان دچار سرخوردگی شوند. 
چنين عنوان كرده اند كه در كشور پيشرفت  به سمت سرمايه 
به واســطه بخش توزيع صورت می گيرد و توليد مقرون به 

صرفه نيست.
عضو فراكسيون كشــاورزی و صنايع غذايی مجلس شورای 
اسالمی تاكيد كرد: بايد شــرايط به گونه ای هموار باشد كه 
همه ادارات شهرستان به دنبال رفع مشکل و نه ايجاد مانع 
 باشند و مشــکالت افرادی كه انگيزه توسعه دارند را برطرف 

سازيم.
وی عنوان كرد: شــيوه مانع گذاری جلوی پای صنعت گر و 
سرمايه گذاران باعث فرار ســرمايه گذار شده و بدين ترتيب 

مشکل بيکاری رفع نخواهد شد.

نماينده مردم خوانسار در مجلس شورای اسالمی:

منابع داخلی برای ایجاد 5میلیون شغل مناسب نیست

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: با حفظ وحدت و انسجام 
ملی در جهت خدمت گزاری در راستای توسعه و پیشرفت کشور، گامی موثر برخواهیم داشت.گلپايگان

نوش آباد شهردار نوش آباد از اجرای 37 طرح عمرانی با ۲5 ميليارد ريال اعتبار در طول فعاليت چهارساله 
شورای اسالمی اين شــهر خبر داد و گفت: برای اجرای اين طرح ها در مدت چهار سال بيش از 

۲5ميليارد تومان از محل اعتبارات شهرداری ها هزينه شده است.
علی اصغر شقايقی اظهار داشت: عمليات احداث بلوار نوش آباد - كاشان، بلوار سازی داخل شهری، فضای سبز شهری، 
احداث بوستان های مختلف در محالت مختلف، مرمت بناهای تاريخی 
به ويژه عمليات های كاوش در شــهر زيرزمينی، از جمله فعاليت های 

شهرداری نوش آباد در چهار سال اخير بوده است.
شهردار نوش آباد در ادامه با اشاره به آغاز عمليات اجرايی چهار بوستان 
بزرگ شهر از حدود دو سال قبل، تاكيد كرد: بوستان های ساحلی، مريم، 
شقايق و نرگس، چهار بوستانی اســت كه عمليات اجرايی آن به پايان 
رسيده. وی تصريح كرد: اين چهار بوستان با اعتبار يک ميليارد و 500 
ميليون تومان برای استفاده شهروندان آماده بهره برداری است. شقايقی 
توجه به بحث فضای سبز شهر و بوســتان ها در شهرهای كويری را در 
افزايش روحيه افراد اين مناطق با ارزش خواند و گفت: طرح اجرای بوستان ها و پارك در شهر نوش آباد، از اولويت های 

كاری شورا و شهرداری در دوره چهارم بوده است.

شهردار نوش آباد خبر داد:

اجرای ۳۷ طرح بزرگ عمرانی

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا گفت: ماموران  انتظامي ايســتگاه ايست و بازرسي شــهيد امامي شهرضا
شهرستان شــهرضا، حين كنترل خودروهاي عبوري، به يک دستگاه 
كاميون ولوو كه از جنوب كشور به مقصد تهران در حركت بود مشکوك 

شده و آن را متوقف كردند.
سرهنگ حميد اميرخاني ادامه داد: اين خودرو حامل تعداد 170 كارتن 
كفش خارجي بود كه راننده كاميون مدارك مثبته گمركي را ارائه نداد 
و كاميون و محموله توقيف شدند. وی با اشاره به اينکه محموله كشف 
شده توسط كارشناســان مربوطه دو ميليارد ريال ارزش گذاري شده 
است افزود: در اين رابطه راننده كاميون، دستگيرو پس از تشکيل پرونده 
جهت ســير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شد. فرمانده 
انتظامي شهرستان شهرضا در پايان خاطرنشــان كرد: قاچاق كاال به 

توليدات داخلي كشور ضربه مستقيم وارد می كند.

اجباری تعدادی از كارگران شركت فوالد كوير آران و بیدگل فرماندار آران و بيدگل درباره اخراج يا مرخصی 
به بهانه نبود شــمش فوالد برای توليد و عرضه محصول اظهار داشت: 
برخی از مشکالت اين شركت، داخلی و مربوط به كوره ذوب بوده و مابقی 
جريانات داخلی خود شركت است. ابوالفضل معينی نژاد افزود: بخشی از 
مشکالت اين شركت در سطح ملی نيز مطرح است و از حدود سه ماه قبل 
مکاتبات گسترده مسئوالن شهرستان با وزارتخانه و اداره كل صنعت و 
معدن و تجارت انجام شده است. فرماندار آران و بيدگل با اشاره به اينکه 
كار مديران شركت فوالد كوير در اخراج يا مرخصی با حقوق كارگران 
اشتباه بود، تاكيد كرد: شركت فوالد می توانست با حفظ نيروها هزينه 
استفاده از افراد متخصص را با حفظ جايگاه نيروها از دست ندهد. وی 
تصريح كرد: ايجاد شور، نشاط و اميد در جامعه وظيفه همه مسئوالن در 

بخش خصوصی و دولتی است.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا:

تعداد 1۷۰ کارتن کفش 
خارجي کشف شد

ادعای شرکت فوالد کویر 
در محدودیت عرضه شمش 

قابل قبول نیست

مدير عامل سازمان آتش نشانی شاهين شهر اظهاركرد: اين سازمان در راستای افزايش توان  عملياتی خود به يک دستگاه خودروی پشــتيبان برای استفاده در عمليات های سنگين با شاهین شهر
امکان جاسازی دستگاه های تنفسی و كپسول های يدكی، خاموش كننده ها، تشک نجات، كمپرسور شارژ كپسول های 

هوا و موتوربرق مجهز شده است.
وی افزود: اين سازمان همچنين يک دستگاه پهپاد با فناوری روز دنيا 
و قابليت های كنترل از راه دور با برد 7 كيلومتر و تصويربرداری و انجام 
وظايف در باد، با ســرعت 7۲ كيلومتر حركت و سرعت 40 كيلومتر در 
دقيقه خريداری كرده است؛ اين پهپاد به قابليت هوشمند نقطه يابی و 
اتصال به شــبکه جی پی اس، به منظور منطقه شناسی و گشت زنی در 

امداد كوهستان و شناسايی منطقه مجهز است.
مدير عامل سازمان آتش نشانی شاهين شهر خبر داد: مقدمات خريد و 
به روزرسانی 3 دستگاه تلفن ماهواره ای ثريا، ساخت متخصصان كشور، 
برای استفاده در مواقع بروز حوادث و باليای طبيعی فراهم شده است؛ 

عالوه بر اين، يک دســتگاه تانک فوم آتش نشانی قابل حمل توسط خودروی پشــتيبان برای استفاده در حريق های 
سنگين مواد نفتی و مايعات قابل اشتعال، به سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تحويل شده است.

مدير عامل سازمان آتش نشانی شاهین شهر خبرداد:

تجهیز آتش نشانی به خودروی پشتیبان در عملیات های سنگین 

نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا به میزبانی شاهین شهر
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رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان با اعالم خبر تکمیل 16 طرح صنعتی در 
استان گفت: این واحد های صنعتی با 191هزار و 542 میلیون ریال سرمایه گذاری تکمیل 
شده است. وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 126 نفر فراهم می شود.

تکمیل 16 طرح صنعتی در چهارمحال وبختیاری
اخبار

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تخت های بیمارستان های 
استان افزایش می یابد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری از افزایش تخت های 
بیمارستان های چهارمحال و بختیاری خبر داد.

قاسم سلیمانی دشــتکی در دیدار با معاون امور اراضی 
قرارگاه خاتم النبیا)ص( با اشــاره به برگزاری جلسات 
متعدد با این قرارگاه، اظهار داشت: مقرر شد در اجرایی 
شــدن پروژه های بزرگ اســتان از جمله بهداشت و 
درمان، قرارگاه خاتم االنبیا)ص( همکاری های الزم را 
داشته باشد. استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
پیش بینی شده امسال حدود 16 هزار تخت بیمارستانی 
در سطح کشور اضافه شود و همچنین برای احداث 5۳۰ 
تختخواب در بیمارستان شهرکرد تفاهم نامه ای آماده 

شده تا اقدامات الزم انجام شود.
سلیمانی دشتکی با اشاره به محرومیت زدایی در استان 
توســط قرارگاه خانم االنبیا)ص(، عنوان کرد: دشــت 
دیناران دچار خشکسالی شــده و به پمپاژ آب یا حفر 
تونل نیاز دارد که اقدامات الزم در این زمینه باید انجام 
شود و همچنین احیای دو دشت میالس و لردگان نیز 

الزم و ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

۳۸هزار نفر در چهارمحال از  
جنگل بهره برداری می کنند

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
۳۸هزار نفــر در چهارمحــال و بختیــاری از جنگل 

بهره برداری می کنند.
علی محمدی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه سال گذشــته اعتبارات تملک دو میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان بوده و امسال این رقم 1۰۰ درصد رشد 
داشته است، اظهار داشت: سال جاری اعتبارات تملک 
منابع طبیعی به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.
 وی با توجه به اینکــه جمعیت بهره بــرداران جنگل

 ۳۸ هــزار نفر هســتند، تصریح کــرد: از این مجموع 
2۰ هزار نفر جنگل نشــین و حدود 1۸ هزار نفر نیز از 
خانوارهای روستایی هســتند. مدیرکل منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این استان دومین 
اســتان تشــکیل صندوق حمایت از توســعه منابع 
طبیعی در کشور اســت، عنوان کرد: میزان 1۰ درصد 
از بهره بــرداران منابع طبیعــی در گام اول در صندوق 

حمایت از توسعه منابع طبیعی عضو شدند.

امسال صورت می گیرد؛

تجهیز 9 هزار هکتار از اراضی استان 
به سیستم های آبیاری نوین

ســیدطاهر نوربخش، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری در نشست با اصحاب رسانه  با بیان 
اینکه تاکنون توانسته ایم 5 هزار و 7۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و 
بختیاری را به سیستم های آبیاری نوین تجهیز کنیم اظهار کرد: تا پایان 
امسال نیز 9 تا 1۰ هزار هکتار از اراضی استان را به سامانه های نوین 
آبیاری تجهیز می کنیم.مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: راندمان آبیاری در استان 
ما 54 درصد و میزان اراضی آبی که مجهز به آبیاری نوین هستند، حدود 
4۸ درصد است که این میزان در کشور 1۸ تا 2۰ درصد تخمین زده 
می شود. نوربخش با بیان اینکه در سال جاری 62 میلیارد تومان اعتبار 
به سامانه های نوین آبیاری استان اختصاص یافته است عنوان کرد: این 
میزان نسبت به سال گذشته حدود صددرصد افزایش داشته است.وی 
با اشاره به اینکه در سال گذشته 25درصد نسبت به سال های گذشته 
کاهش بارندگی داشتیم اظهار داشت: بیش از 5۰ درصد قنات ها و بیش 

از ۳۰ درصد چشمه های استان خشکیده است.

جزئیات خبر سرقت از بانک ملي 
لردگان

صبح روز پنجشنبه جوان 2۰ ســاله لردگاني هنگامي که کبوتر از 
دستش پرواز کرد و روي ســیم هاي برق فشار قوي نشست پس از 
باال رفتن از تیر برق  جهت گرفتن کبوتر، دچار برق گرفتگي شد و به 
پایین سقوط کرده است.با اعالم این خبر به اورژانس  و شرکت برق 
شهرستان فورا این جوان به بیمارستان شهداي لردگان اعزام شد که 
خوشبختانه حال وي مساعد و از ناحیه دست و صورت دچار سوختگي 
جزئي شده است و نیروي هاي امداد برق نیز با رسیدن به محل حادثه 
نسبت به ایمن سازي اقدام کردند.گفتني است این حادثه در خیابان 
چشمه برم جلوي بانک ملي اتفاق افتاد و با تجمع مردم شایعه سرقت 
از بانک در بین مردم پخش شد.مقامات امنیتي این شهرستان وقوع 
هرنوع سرقت از بانک را تکذیب کرده اند و علت تجمع و بسته بودن 

درب شعبه را فقط برق گرفتگي جوان 2۰ ساله دانستند.

 کلنگ زنی و افتتاح ۵۶ پروژه
 برق رسانی در هفته دولت

مجید فرهزاد، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق چهارمحال و 
بختیاری در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه  و در اولین روز از هفته 
دولت با اصحاب رسانه گفت: در این هفته، عملیات اجرایی 2۰ پروژه 
برق رسانی با اعتبار 75۰ میلیارد ریال در استان آغاز و ۳6 پروژه دیگر با 

112 میلیارد ریال اعتبار نیز افتتاح می شود.
وی افزود: طی سال گذشته 54 پروژه برق رسانی با اعتبار 9۰۰ میلیارد 
ریال در سطح استان افتتاح شد.فرهزاد با بیان اینکه 99 و نیم درصد از 
روستا های چهارمحال و بختیاری از نعمت برق برخوردار هستند گفت: 
هم اکنون 947 هزار و 796 نفر در قالب ۳44 هزار و 5۸۳ مشترک و 
716 روستا تحت پوشش ارائه خدمات در صنعت برق استان می باشند.

به گــزارش بروجن ســالم ، ابوالفضل حســن بیگي گفت: 
درگذشته ســاالنه درحدود 65۰میلیارد متر مکعب نزوالت 
آسماني را شــاهد بودیم و درحال حاضر این میزان تبدیل 
به 5۰۰میلیارد متر معکعب شده اســت که نشان از کاهش 
فراوان مي دهد، از سوي دیگر جمعیت ایران از ۳۰میلیون نفر 
در دهه 5۰ به ۸۰میلیون نفر رســیده و این امر عالوه بر پنج 
میلیون نفر که از کشورهاي دیگر مانند پاکستان و افغانستان 
و... میهمان ما هستند، جمعیتي بالغ بر ۸5میلیون نفر را براي 

ما ایجاد کرده است که با این تفاسیر باید گفت امروز به دلیل 
توســعه در بخش جمعیت، کشاورزي، مســکن، صنایع و... 

6۰درصد جمعیت کشور با کمبود آب مواجه هستند.
وي افزود: برخي کارشناسان درباره تولید آب نظر منفي دارند 
ولي سوال اینجاست که چرا آمریکا از هزار و 9۰۰کیلومتر آب 
را جابه جا مي کند و هیچ آسیبي به محیط زیست نمي رسد؛ 
همچنین در برنامه ششــم وزارت نیرو مکلف شده از طریق 

دریاي مکران، خلیج فارس و دریاي خزر، آب را تامین کند.

خریداري آب مورد نیاز از کشورهاي همسایه
عضو کمیســیون امنیت ملي با بیان اینکه در حال مذاکره با 
کشورهاي همسایه هستیم تا آب موردنیاز را خریداري کنیم، 
ابراز داشت: برخي از این کشورها نسبت به جمعیت و وسعت 
خودشــان آب فراواني دارند به عنوان مثال در تاجیکستان 
بالغ بر 25 برابر نیــاز خودش آب دارد که به دریاي ســیاه و 
سیبري ســرریز مي شود و ما با این کشــور در حال مذاکره 

هستیم تا بتوانیم آب مورد نیاز را خریداري کنیم.
حسن بیگي بابیان اینکه برداشــت آب به گونه اي شده که 
برخي از اســتان ها بعضا درگیري هایي را هــم با هم دارند، 
تصریح کرد: در چهار محال و بختیاري یا اســتان هایي که 
به نوعي آب از آنها جابه جا مي شود این مشکل تبدیل به یک 
بحران جدي شــده که باید راه حلي براي آنها یافت از سوي 
دیگر ریشه برخي مشکالت در خارج هســتند. مثال برخي 
کشورها مانند ترکیه تعداد زیادي سد را ساخته تا عمال آب 
دجله و فرات کم شــود و این به ضرر همسایگان جنوبي و به 

خصوص ایران است.
نیازمند 50 میلیارد متر مکعب آب شیرین هستیم

حســن بیگي بابیان اینکه در راستاي آشــنایي با قوانین و 
مقررات کشــورهاي دیگر در راســتاي چگونگي تامین آب 
آنها، تعدادي از اعضاي کمیســیون امنیت ملي مامور شدند 
که به کشورهاي گوناگون ســفر کنند، ابراز داشت: در خلیج 
فارس بالغ بر 9میلیارد متر مکعب آب شیرین مي شود که از 
این مقدار پنج میلیارد براي عربســتان و ســه میلیارد براي 
 کویت و عمارت و قطر و بحرین صادر مي شود و ما هم نیازمند

 5۰ میلیارد متر مکعب آب شیرین هستیم.
جلوگیري از ورود ساالنه 500 میلیون متر مکعب 

حقابه ایران
وي همچنین با بیان اینکه ســاالنه 4۰۰ تا 5۰۰میلیون متر 
مکعب حقابه ایران با احداث سد توسط کشورهاي همسایه از 
ما گرفته مي شود، ابراز داشت: متاسفانه کشور افغانستان در 
باال دست حریره رود که شهر مشهد را سیراب مي کند، سد 
احداث کرده که الزم است کمیسیون امنیت ملي وارد موضوع 
 شــود تا با تصمیمات درســت براي مردم و دولت راهگشــا

 باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس با بیان اینکه 16 استان کشور یعني 60درصد مردم با بحران آب مواجه 
هستند، گفت: انتقال آب بهترین راهکار براي رفع بحران کم آبي در کشور است.

60درصد کشور با کمبود آب مواجه است؛

واردات آب در حال مذاکره است

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره   9610106794400576 ابالغنامــه: شــماره   6 /41
پرونده:9609986794400608 شــماره بایگانی شــعبه:960609 ابالغ شونده 
حقیقی:1- حسین شاه سیا فرزند اسماعیل 2- علیرضا شاه سیا فرزند حسین تاریخ 
حضور:1396/07/15 شنبه ساعت: 10 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق 
چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
مهدی واثق نیا به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.م الف: 16381 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 

مدافع حرم()مجتمع شماره دو()76 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100354603301 شــماره پرونــده:  /42
9609980365500064 شــماره بایگانی شــعبه: 960509 نظر به شکایت بیژن 
فرهادی پور به والیت از مهدی فرهادی پور علیه محمد حســین محمودی فرزند 
قدرت از طرف این دادگاه در پرونده کالسه 960509 ک 120 به اتهام توهین و ایراد 
ضرب و حرج عمدی منجر به شکستگی تحت رســیدگی قرار گرفته که در مورخ 
1396/7/15 ساعت 8:30 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است. به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفری 2 جهت رسیدگی به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلســه دادگاه اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد.م الف: 16347 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)120 جزایی سابق()132 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350304221 شــماره پرونــده:  /43
950998674700738 شماره بایگانی شعبه: 960476 خواهان  سیروس مقدسی 
نائینی دادخواستی به طرفیت خوانده حســن خواجه خباز به خواسته مطالبه اجرت 
المثل اموال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 950998674700738 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/07/16 و ساعت 10:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 14383 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106795300406 ابالغنامــه: شــماره   6 /44
پرونده:9609986795300161 شــماره بایگانی شــعبه:960163 ابالغ شونده 
حقیقی: اکبر زندی آتشبار به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/16 
یکشنبه ساعت: 16:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی محمود 
رضا حسینی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. م الف:15371 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

یک()74 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/45 در خصوص پرونده کالســه 960588 خواهان محمود میرزائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت تیمور مرادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/7/26  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی نبش چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15405 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()112 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106795300405 ابالغنامــه: شــماره   6 /46
پرونده:9609986795300162 شماره بایگانی شعبه:960164 ابالغ شونده حقیقی: 
مریم صادقی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/16 یکشنبه ساعت: 
16 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی حمید خلیلی به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف:15428 شعبه 
23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()72 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350205580 شــماره پرونــده:  /47
9509980350201060 شماره بایگانی شعبه: 951234 خواهان  شرکت بیمه آسیا 
با وکالت سعید نژاد تقی دادخواستی به طرفیت خواندگان اصغر کیانی زاده پور، نسرین 
محمدپور به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 951234 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/07/17 ساعت12 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 16437 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)166 

کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794200502 ابالغنامــه: شــماره   6 /48
پرونده:9609986794200182 شماره بایگانی شعبه:960182 ابالغ شونده حقیقی: 
علی اکبر صابری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1395/07/18 
سه شنبه ساعت: 11/30 محل حضور: اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی علی فتائی به 
طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید.م الف: 
14333 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )72 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106836503666 ابالغنامــه: شــماره   6 /49
پرونده:9509986836501593 شماره بایگانی شعبه:951829 نظر به اینکه خانم 
آتوسا ملکیان اصفهانی فرزند رازق دادخواستی به طرفیت آقای علی قاجاریه فرزند 
علی اکبر مبنی برطالق به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت رسیدگی مورخ 
96/07/17 ساعت 8 صبح جهت استماع گواهی گواهان تعیین گردیده لذا مقتضی 
است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر شــوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد 
گرفت. م الف: 15323 شعبه 5 خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)78 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106793800795 ابالغنامــه: شــماره   6 /50
پرونده:9609986793800587 شــماره بایگانی شــعبه:960587 ابالغ شونده 
حقیقی: نورالدین نیری جوی آبادی تاریخ حضور:1396/07/17 دوشــنبه ساعت: 
8 محل حضــور: اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شــهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف در خصوص دعوی حســین منصوری به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید.م الف: 15415 
 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم(

)66 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350304308 شــماره پرونــده:  /51
9609980350300402 شماره بایگانی شــعبه: 960498 خواهان خیرا... یزدانی 
بروجنی دادخواســتی به طرفیت خواندگان تیمور اســفندیار بختیــاری و ابراهیم 
عبداللهی به خواسته الزام به فک رهن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9609980350300402 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/17 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 15310 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800396 ابالغنامــه: شــماره   6 /52
پرونده:9609986794800186 شــماره بایگانی شــعبه:960186 ابالغ شونده 
حقیقی: محمدرضا اعجازی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/18 
سه شنبه ساعت: 16 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه 
روی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی مسعود 
خان محمدی خشوئی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود، بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و 
ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 
مراجعه نمایید.  م الف:15384 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره یک()159 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800398 ابالغنامــه: شــماره   6 /53
پرونده:9609986794800370 شــماره بایگانی شــعبه:960370 ابالغ شونده 
حقیقی: ســید محمد جعفری باش ســاروق به نشــانی مجهول المــکان ، تاریخ 
حضور:1396/07/18 ســه شــنبه ســاعت: 17 محل حضور: اصفهــان خیابان 
ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا 
پالک 57 در خصوص دعوی منصــور ترکی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابــالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیــک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محــدود و اســتثناء انجام می شــود، بنابراین ضروری اســت 
نســبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه 
اقدام ننمایــد. چنانچه جهت ورود به ســامانه حســاب کاربری )شناســه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نــام، به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائی 
و در صورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحــد مراجعه نمایید.  
 م الف:15385 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)160 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/54 در خصوص پرونده کالسه 960354 خواهان محمدمهدی دیانتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر مهاجری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/7/19 ساعت 16 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 

اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 15380 شعبه 26 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100353602657 شــماره پرونــده:  /55
9509980365601852 شــماره بایگانــی شــعبه: 960631 محاکــم کیفری 
دو دادگســتری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 
9509980365601852 بــرای صفیه نوروزی خویائی به اتهــام تحصیل مال از 
طریق نامشروع تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخ 1396/07/22 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، مطابق رسیدگی غیابی به عمل خواهد 
 آمد. م الف: 15326 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق(

 )مجتمع شهید بهشتی()134 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350404510 شــماره پرونــده:  /56
9609980350400320 شــماره بایگانی شــعبه: 960377 وقت رســیدگی به 
1- صغری علی عســکری فرزند ابراهیم 2- خانم علی عســکری فرزند ابراهیم 
نظر به اینکه آقای 1- ســعید زمــان وزیری فرزند عبــاس 2- محمدرحیم زمان 
وزیری فرزند عباس 3- محمد زمان وزیری فرزنــد عباس 4- زهره زمان وزیری 
فرزند میرزا عباس 5- فرشــته زمان وزیری فرزند عباس 6- رضوان زمان وزیری 
فرزند عباس و با وکالت خانم ندا امیدی فر دادخواســتی بــه طرفیت 1- صغری 
علی عسکری فرزند ابراهیم 2- خانم علی عســکری فرزند ابراهیم 3- دفتر اسناد 
رسمی شــماره 6 اصفهان مبنی بر تایید فســخ قرارداد مالی تایید فسخ صلح نامه 
شــماره 71882 مورخ 1342/12/21 به دلیل انقضای مدت و اعالم شــده توسط 
اظهارنامه مقوم به 200/000/100 ریال را نموده که پرونده طی شــماره 960377 
ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خواندگان را مجهول المکان اعالم 
نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 1396/7/22 ســاعت 8 صبح می باشد. لذا 
این دادگاه در راســتای اجرای ماده 73 ق.ا.د.م بدینوســیله مراتب فوق را آگهی تا 
خواندگان پیش از حلول وقت رسیدگی با ارائه کارت شناسائی به این دادگاه ضمن 
اعالم نشــانی خود با وصول نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم از مفاد دادخواست 
خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شــده فوق حضور بهم رسانند این آگهی به 
منزله ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از 
 رسیدگی نیست. م الف: 14381  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)249 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106836603196 ابالغنامــه: شــماره   6 /57
پرونده:9609986836600542 شماره بایگانی شعبه:960589 ابالغ شونده حقیقی: 
سهراب امیری فرزند حیات به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/22 
شنبه ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان خ میرفندرسکی )خ میر( حدفاصل چهارباغ 
باال و پل میر مجتمع قضایی شــهید قدوسی طبقه 2 اتاق 202. در خصوص دعوی 
زهرا هالکوئی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، 
بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 
از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه 
و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 
و در صورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحــد مراجعه نمایید.  
م الف:15324 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)159 کلمه، دو کادر(

رییس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان بروجن با 
اشـاره به برگزاری دهمین دوره جشـنواره موسـیقی محلی 
مناطـق زاگرس نشـین کشـور در ایـن شهرسـتان گفت: با 
اتمام مهلت ارسـال آثـار  به دبیرخانـه جشـنواره دهم، ۸5 
اثـر در بخـش گـروه نـوازی و 15۰ اثـر در بخـش تکنوازی 

مـورد ارزیابی هیئـت داوران قـرار گرفت.
به گـزارش بروجن سـالم ، رحمت ا...یوسـف زاده افـزود: از 
مجموع 2۳5 اثر، 14 اثـر در بخش گروه نـوازی و ۳۰ اثر در 

بخش تکنوازی برگزیده شـده و بـه بخش اصلی جشـنواره 
راه پیـدا کردند.

وی بـا بیـان اینکـه کلیـه تمهیـدات و زیـر سـاخت هـا بـه 
منظـور اسـتقبال از هنرمندان و برگـزاری هرچـه بهتر این 
رویداد بـزرگ هنـری غـرب کشـور در بروجن پیـش بینی 
و برنامـه ریزی شـده، افـزود: 15۰ هنرمنـد از 1۳ اسـتان، 
چهاردهـم لغایـت شـانزدهم شـهریورماه به مـدت ۳ روز با 

یکدیگـر رقابـت خواهنـد کرد.

جشـنواره موسـیقی محلـی مناطـق زاگـرس نشـین برای 
دهمیـن سـال متوالـی اسـت کـه در کشـور بـا حضـور 
هنرمندانی از اسـتان های کردسـتان، کرمانشـاه، لرستان، 
ایـالم، کرمـان، هرمـزگان، بوشـهر، همـدان، اصفهـان، 
کهکیلویـه و بویـر احمـد، خوزسـتان، فـارس، آذربایجـان 
غربـی و شـرقی و چهارمحـال و بختیـاری و...  بـه میزبانـی 

شهرسـتان بروجـن برگـزار مـی شـود.
شهرسـتان بروجـن بـا دارا بـودن بیـش از 12۰ هـزار 
نفـر جمعیـت در فاصلـه 6۰ کیلومتـری از مرکـز اسـتان 

چهارمحـال و بختیـاری قـرار دارد.

ساز هنرمندان 1۳ استان زاگرس نشین در بروجن کوک خواهد شد
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يادداشت

محیط زيست

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: جشنواره عمران سالمت استان 
اصفهان به مناسبت هفته دولت از 6 تا 8 شهریور ماه در مرکز همایش های دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. کیانوش جهانپور تصریح کرد: قرار است در 
جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای عمرانی حوزه سالمت،  برنامه های دانشجویی 
و فرهنگی اعم از پروژه های عمرانی بخش بهداشت، درمان، پژوهش و فناوری، 
آموزش پزشکی، دارو و غذا، در قالب فیلم، کلیپ، پوستر، بنر و گزارشات مکتوب 
برای مدیران و تمامی کارشناسان عرضه شود. وی بیان کرد: این جشنواره به همت 
معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با محوریت مدیریت فنی و نظارت 
بر پروژه های عمرانی برگزار می شــود. جهان پور با بیان اینکه جشنواره عمران 
سالمت محصول دستاوردهای حوزه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی در طول دوره 
4ساله دولت یازدهم است، گفت:درطول این جشنواره از فعاالن پروژه های عمرانی 

4 سال اخیر در حوزه سالمت تقدیر خواهد شد.

موفقیت اصفهانی ها 
در ساخت بازی های 

درمانی کودکان

جشنواره عمران سالمت 
اصفهان برگزار می شود

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان گفت: یکی از مهم ترین اهدافی که 
در ساخت و طراحی این بازی ها دنبال می کنیم، هدفمند کردن بازی بچه هاست 

تا کودک به جای چند ساعت بازی بی هدف، بازی مفید و درمانی انجام دهد.
مصطفی نجفی با اشــاره به ایجاد مبحث جدید بازی و درمان اظهار کرد: بازی 
درمانی چند سالی است که در دنیا مطرح شده و بر اساس آن تعدادی بازی برای 
درمان بیماری های خاص طراحی و ساخته می شود. وی افزود: این بازی ها به سه 
بخش اصلی دسته بندی می شوند که این سه بخش شامل بازی های صفحه دار، 
بازی های مجازی و بازی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است. به گفته این 
فوق تخصص روان پزشکی کودکان، حدود 10 بازی صفحه دار در زمینه طالق 
ساخته شده که می تواند به پیشگیری از این معضل کمک کند و در کنار آن نیز 
بازی هایی برای کودکان طالق طراحی شده که به آنها یاد می دهد مشکل طالق 

را تحمل کنند و معضالت این اقدام را به حداقل برسانند.

راه اندازی 
قرارگاه اقدام 

و عمل در اداره 
پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از راه اندازی قرارگاه »اقدام و عمل« با هدف ایجاد تحرک و شــتاب بیشتر در انجام ماموریت ها و تقویت توان رزم و عملیات این فرماندهی 
خبر داد.سردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به قرارگاه اقدام و عمل اظهار داشت: در راستای اجرای تدابیر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر ارتقای نظم و امنیت مردم، ارتقای 

نظم ترافیکی، نظم اجتماعی و همچنین تسهیل در خدمات انتظامی قرارگاهی با عنوان »قرارگاه اقدام و عمل« در ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان تشکیل شد.
وی هدف از راه اندازی این قرارگاه را ایجاد تحرک و شتاب بیشــتر در انجام ماموریت ها و تقویت توان رزم و عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان کرد و افزود: 

بهره گیری از امکانات موجود در اداره پلیس استان و ظرفیت های دیگر دستگاه ها و ایجاد هم افزایی بین آنها برای انجام بهتر ماموریت ها، از دیگر اهداف این قرارگاه است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه رویکرد این قرارگاه حل مسائل انتظامی استان است، بیان کرد: برخی از ماموریت ها نیاز به تجمیع توان و ظرفیت درون و بیرون 

از ناجا دارد که پیگیری این ماموریت ها در قرارگاه مذکور دنبال خواهد شد.

 رییس انجمن آموزش بهداشت و ســالمت ایرانیان گفت: 
تمام برنامه های کشــوری از خرد تا کالن نیازمند پیوست 

سالمت است.
محمدحســین تقدیســی در کنگره بیــن المللی آموزش 
بهداشت و ارتقای ســالمت اظهار داشت: در سه دهه اخیر 
مبحث آموزش بهداشــت و ارتقای سالمت دچار تحوالت 

بنیادین شده است.
وی بیان داشــت: از ســال ۲01۳ تاکنون و با ورود مبحث 
سالمت در همه سیاســت ها،  شاهد این هســتیم که هر 
برنامه ای انجام می شود باید پیوست سالمت داشته باشد؛ 
بنابراین تمام خدمات، تولیــدات و محصوالت و همچنین 
برنامه های خرد و کالن کشــور نیازمند پیوســت سالمت 

است.
رییس انجمن آموزش بهداشت و سالمت ایرانیان با اشاره 
به برگزاری نهمین کنگره بین المللی شــانگهای در سال 
۲016، تصریح کرد: ایجاد محیط های سالم، سازمان های 
سالم و شهر سالم، استفاده از ســازمان های مردم نهاد در 
بحث سالمت و ارتقای سواد سالمت در کنار سواد اجتماعی 
در این کنگره مطرح شد که امیدوار هســتیم در کشور ما 
نیز درخصوص مباحث ارتقای سواد سالمت جامعه بیشتر 

سرمایه گذاری شود.
سرپرســت دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت 

نیز گفت: دفتر آموزش و ارتقای سالمت، متولی اجرای این 
برنامه در سراسر کشور است که مردم، سازمان ها و جامعه را 

در تامین، حفظ و ارتقای سالمت توانمند می کند.
شهرام رفیعی فر افزود: در سال ۹۳ طی یک سنجش سواد 
سالمت که با همکاری جهاد دانشــگاهی صورت پذیرفت، 
متوجه شدیم که از هر دو نفر ایرانی، یک نفر سواد سالمت 
محدود دارد که تصمیم گرفتیم در قالب پویش های بزرگ 

در راستای ارتقای سواد سالمت تاثیرگذار باشیم.
وی از جمله اقدامات دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
متبوع را تولید مجموعه ای از رســانه هــای موثر در قالب 
رسانه های محیطی، دیداری و شنیداری و اپلیکیشن های 

کاربردی عنوان کرد.

رییس هیئت مدیره انجمــن خیریه توان خواهان گفت: 
یک چهــارم جمعیت اســتان اصفهان درگیر مســئله 

معلولیت است.
محمد کاظمی اظهار داشت: در حال حاضر در این خیریه 
انواع معلوالن پوشش داده می شوند؛ هرچند این موسسه 
در ابتدا با هدف پوشش بیماران مبتال به سی پی تشکیل 
شد. وی بیان داشــت: این خیریه نزدیک به ۳۷0 خیر 
دارد و ماهانــه 1۵0 میلیون تومان کمــک نقدی به آن 
صورت می گیرد. همچنین کمک های غیرنقدی در قالب 
پوشاک و ارزاق و غیره در جهت حمایت از این کودکان 

اهدا می شود.
کاظمی ادامه داد: خیریه آسوده ماوا از سال 8۵ تاسیس 
شد و خدماتی که برای معلولین سی پی یا فلج مغزی ارائه 
می کنند، در سه دسته و در قالب ۳0 برنامه به مرحله اجرا 

گذاشته می شود.
رییس هیئت مدیره انجمن خیریه توان خواهان آسوده 
ماوی بیان داشــت: 60هکتار زمین در شــهر مجلسی 
درنظر گرفته شده که یک دهکده تفریحی برای معلولین 
به منظور رفاه و آسایش آنها در چند فاز ساخته شود؛ اما 

برای چند سال این طرح متوقف شده است.
مدیر عامل انجمن خیریه توان خواهــان گفت: بیش از 
۷00 بیمار مبتال به سی پی یا فلج مغزی تحت پوشش 

این خیریه قرار گرفته و بالغ بر یک هزار و ۵00 نفر در این 
خیریه پرونده دارند.

علی یعقوبی اظهار داشــت: 1۲درصد جامعه را کودکان 
معلول تشکیل داده اند که دو درصد آنها جزو نوابغ هستند 
و ده درصد نیاز به خدمات ویژه دارند. وی بیان داشــت: 
1/۵درصد از این افراد، معلولیت جسمی یا سی پی دارند 

و 10 درصد استثنایی هستند.
یعقوبی با بیان اینکه هیچ ردیــف بودجه دولتی نداریم، 
گفت: در حال حاضر بیش از 800 بیمار مبتال به سی پی 
تحت پوشش خیریه آســوده ماوی قرار دارند. وی بیان 
داشت: هزینه هر کودک معلول و مبتالیان به سی پی در 

ماه ۳ میلیون تومان است.

ريیس هیئت مديره انجمن خیريه توان خواهان:

یک چهارم جمعیت استان اصفهان درگیر مسئله معلولیت است

خبرسالمت

ريیس انجمن آموزش بهداشت و سالمت ايرانیان:

تمام برنامه های کشوری نیازمند پیوست سالمت است

تصادف در چادگان راننده موتور سیکلت را به کام مرگ کشاند
جانشین فرمانده انتظامی چادگان گفت: به علت تصادف یک دستگاه خودروی 
سواری سمند با موتورسیکلت، راکب موتورســیکلت به دلیل شدت جراحات 

وارده جان باخت.

مستندنگاری و رهاسازی دو 
قطعه پرنده در پناهگاه حیات 

وحش یخاب
رییس اداره حفاظت محیط زیســت آران و بیدگل، از 
مستندنگاری و رهاســازی دو قطعه پرنده در پناهگاه 
حیات وحش یخاب در بخش کویرات این شهرســتان 

خبر داد.
اللهیار دولتخواه اظهار داشــت: این دو پرنده توســط 
دوستداران محیط زیســت بخش مرکزی به  این اداره 
تحویل داده شــده که پس از تیمار و حصول اطمینان 
از شــرایط ســالمت، در پناهگاه حیات وحش یخاب 

رهاسازی شدند.
وی افزود: چاخ لق و توکا اسامی این دو پرنده است که در 

پناهگاه حیات وحش یخاب زیست می کنند.
گفتنی اســت چاخ لق پرنده ای اســت که جثه نسبتا 
بزرگی دارد با سر گرد و چشم های درشت به رنگ زرد. 
منقار آن کوتاه و کلفت به رنگ زرد و سیاه است، پاهایی 
بلند و قطور به رنگ زرد روشــن و پر و بالی با رگه های 
قهوه ای خاکی و سفید دارد. در هنگام پرواز، طرح بال آن 
مشخص و شامل دو نوار سفید است. طول بدن چاخ لق 

40 سانتی متر بوده و دارای دودیسی جنسی نیست.
جنس نر توکاها با حلقه چشــمی و منقــار نارنجی و 
آوازی با ملودی غنی اســت؛ جنس ماده و پرنده نابالغ، 
پوشش قهوه ای پررنگ دارد. این پرنده در درخت زارها 
و باغ ها زندگی می کند و النه ای شکیل و فنجان شکل 
با نوارهایی از ِگل می سازد. توکای سیاه همه چیزخوار 
است و از انواع مختلف حشرات، کرم های خاکی، توت ها 

و میوه ها تغذیه می کند.
پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت ۲۷1هزار هکتار، 
در شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. این منطقه دشتی 
و کوهســتانی و دارای گیاهــان متنوع نظیــر درمنه، 
خارشــتر، گون و ... بوده و زیســتگاه انواع گونه های 
جانوری از قبیل کاراکال، گربه وحشی، جبیر کل و بز، 

قوچ و میش و هوبره است.

اینجا آخر دنیا بود یا اول یک شــروع دوباره، کسی نمی داند! 
تنها مسئله ای که به وضوح قابل درک بود قضاوتی است که 
در مورد این آدم ها صورت گرفته و آنها درست یا غلط در این 
قضاوت زندگی می کردند. ورود به کانــون اصالح و تربیت و 
زندان زنان دردنــاک بود و دردناک تــر از آن، نوع برخورد با 
کسانی است که برچسب مجرم و گناهکار بودن را با خود یدک 
می کشــند؛ تا جایی که نمی دانی باید از آنها فاصله بگیری یا 
آن قدر نزدیک شان شوی تا بتوانند با تو حرف بزنند و تو نیز با 

آنها هم کالم شوی.
هر کدام از اعضای این خانه گفته و ناگفته هایی دارند که شاید 
تا آخرین روز حیات شان نتوان پرده از آن برداشت و تعدادی 

از آنها فقط با نگاه های سرد و بی روح تو را بدرقه می کنند. 
بیم و امید را بیش از همه در نــگاه کودکانی می توان حس 
کرد که به خاطــر مادران دربند خــود در مهدکودک زندان 
روزگار می گذرانند؛ کودکانــی که به محض دیدن ما آرامش 
و تنهایی دیرینــه خود را در خطر دیده و بــه آغوش مربیان 

خود پناه بردند.
اینجا، هستند آدم هایی که برای فرار از گذشته و هجوم افکار 

یأس آور به هنر پناه آورده باشــند. قالــی بافی، چرم دوزی، 
خیاطی، میناکاری و... هنرهایی بــود که هرکدام از این زنان 
برای گذران اوقات فراغت به سمت و سوی آن کشیده شده اند 

که شاید تا قبل از این حتی نیم نگاهی به آنها نداشته اند.
مینا، زنی ۳8 ساله که به جرم همدســتی در یک قتل، دوره 
محکومیت خود را می گذراند پشت میزی نشسته و قلم مو را 
محکم در دست گرفته بود و طرح های مشخص شده بر ظرف 
مسی را پررنگ می کرد؛ شاید در هر طرحی که می زد زندگی 
و گذشــته خود را مرور می کرد و تمایل چندانی به صحبت 
نداشت. بدون هیچ سوالی آن طرف تر زنی جوان تر شروع به 
صحبت کرد و گفت: اعتماد بیجا بالی جان بیش از نیمی از 
ماست. دقیق تر نگاهش کردم؛ چشم هایش تند تند در کاسه 
می چرخید. با حالتی مضطرب گفت: روحم خبر نداشت که در 
ماشین ما دو کیلو و نیم مواد مخدر بوده؛ اما نتوانستم اثبات 
کنم که این ساک مربوط به خاله شــوهرم است. تمام طول 
این روزها به اعتماد احمقانه ای که به خاله همسرم داشته ام 
می گذرد. با چادر گوشه  چشمش را پاک کرد و ادامه داد: به 
چشم هم مواد مخدر ندیده ام؛ اما به جرم آن اینجا هستم. در 

این بین جالب بود که زنی تنها یک ماه از حبسش باقی مانده 
و ناامید و در مقابل زنی محکوم بــه ابد اما امیدوار به روزهای 

پیش رو بود.
به سمت ورزشگاهی کوچک در حاشیه زندان راه افتادیم. چند 
نوجوان مشغول ورزش کردن بودند. یکی از آنها که پسری 1۵ 
ساله بود، چنان دســته تنیس را بی رمق در دست داشت که 
تصور می کردی هر آن از دســتش به زمین می افتد. نگاهش 
که به ما افتاد، کمی خود را به عقب کشید؛ خواست البه الی 
جمعیت پنهان شود که به سمتش رفتم. حس غریبی داشت! 
با صدای آرامی گفت: می دانستم جابه جا کردن مواد مخدر 
چه عواقبی دارد؛ اما تنها یک کنجکاوی و تجربه کردن حسی 
جدید، من را به اینجا کشــاند که یک سال و نیم است حتی 
 مادرم به مالقاتم نیامده. با گفتن کلمه مادر صدایش می لرزید.

 به سمت محوطه ای اداری رفتیم. صدای آوازی ما را به طرف 
خود کشاند. کنجکاوانه به اتاقی رسیدیم که ۹ نوجوان حلقه 
زده بودند و ترانه ای را با هم زمزمه می کردند. چهره ها کودکانه  
اما سرتاسر بدن شان ازخط هایی پر بود که هر کدام دردی از 
جامعه را فریاد می زد. در البه الی تمام این زخم های جامعه که 
برای تسکینش به این کنج خلوت نشسته بودند، روح انسانیت 
همچنان جریان داشت. هنرمندی که آزادی روح خود را در 
آموزش زندانیان جست وجو می کند؛ بدون چشمداشت مادی 

و تنها به امید اعتالی روحی این قربانیان جامعه.
اینجا آخر دنیاست ! امید و حسرت جنگی ناتمام دارند.

خاطرات يک خبرنگار از نیمروز زندان:

حکم ابدی ، برچسب ابدی

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

همزمان با سراسرکشور؛

 ثبت نام اینترنتی متقاضیان اربعین 
در اصفهان آغاز شد

نام نویسی زائران پیاده روی اربعین دراستان اصفهان آغاز شد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: عالقه مندان به شرکت در 
این  آیین معنوی، برای  ثبت نام می توانند به سامانه سماح به نشانی  

samah.haj.ir مراجعه کنند.
غالمعلی زاهدی افزود: مســئولیت اجرایی اعزام طرح پیاده روی 
اربعین حسینی، با وزارت کشور و ثبت نام و اعزام زائران، با سازمان 
حج و زیارت اســت.وی تاکید کرد: از  فردا مراحل بعدی ثبت نام و 
واریز هزینه ها و بالفاصله پــس از آن  ارائه مدارک زائران انجام می 
شود.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: همه متقاضیان در 
سامانه سماح ثبت نام کنند تا مشــکلی در اعزام آنان برای اربعین 
حسینی ایجاد نشود.وی  افزود: سال گذشته 8۵ هزار زائر اصفهانی 
برای شرکت در مراسم اربعین حســینی در سامانه سماح ثبت نام 
کردند.هم اکنون زائران اصفهانی روزانه با ســه پرواز و حداقل دو 

دستگاه اتوبوس زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند.

در کالنشهر اصفهان صورت می گیرد؛

برخورد پلیس با حرکات خطرآفرین 
رانندگان خودروهای گران قیمت 

طرح برخورد پلیس با حرکات مخاطره آمیز رانندگان خودروهای 
گران قیمت در کالنشهر اصفهان تشدید شد.

فرمانده پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: در این طرح،پلیس 
با هرگونه حرکات نمایشی با عنوان دور دور در سطح شهر اصفهان 

برخورد می کند.
سرگرد اشجع افزود: شب های جمعه و تعطیل، عده ای با سوار شدن 
بر خودروهای گران قیمت، روشن کردن المپ های زنون، بلند کردن 
صدای ضبط و سرعت باال، آرامش خیابان های شهر به ویژه قسمت 
جنوب اصفهان را بر هم می زنند که پلیس قاطعانه با این متخلفان 
برخورد قانونی می کند.وی گفت: طبق قانون این خودروها توقیف 

می شوند و برای رانندگان جریمه لحاظ می شود.

افزایش شمارهمیاران مشاور در سال 
تحصیلی جدید

مدیرکل امور تربیتی و مشــاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: در 
سال تحصیلی ۹۵-۹6 حدود ۳0 هزار همیار مشاور در سطح کشور 
وجود داشت که در سال تحصیلی آینده این تعداد به حدود 40 هزار 

نفر خواهد رسید.
مسعود شــکوهی در همایش همیاران مشــاور دختر که با حضور 
کارشناسان مشاور خواهر منطقه پنج کشور به میزبانی چهارمحال 
و بختیاری برگزار شد، با اشاره به اینکه تشکل همیار مشاور یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین تشکل ها محسوب می شود، افزود: این تشکل 

می تواند نقش اصلی را برای تعلیم و تربیت در مدارس ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه مشارکت پذیری و مشارکت جویی، از هنرهای 
مهم مشاور و همیار مشاور محسوب می شود، گفت: از کسانی که این 
مسئولیت مهم را پذیرفته اند در خواست می شود به مشاوران مدرسه 
کمک کنند؛ زیرا راهنمایی دانش آموزان از وظایف همیار مشــاور 
است و همیاران پل ارتباطی میان دانش آموزان و متولیان مدارس 

بخصوص مشاور مدرسه محسوب می شوند.
وی با اشاره به لزوم گسترش دادن تشــکل همیار مشاور، تصریح 
کرد: در ســال تحصیلی گذشــته حدود ۳0 هزار همیار مشاور در 
سطح کشور وجود داشت که در سال تحصیلی آینده این تعداد به 
حدود 40هزار نفر خواهد رسید و تالش شده است در سال تحصیلی 

۹6 - ۹۷ در تمام مدارس کشور این تشکل ایجاد شود.

 مسمومیت هزار کودک 
با موادمخدر

رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت: درصد اندکی از تماس های 
مربوط به کودک آزاری با خط 1۲۳ توسط کودکان صورت می گیرد.

حسین اسدبیگی با بیان اینکه متولی سالمت اجتماعی در کشور 
در احکام دائمی برنامه ششم توسعه، سازمان بهزیستی است، اظهار 
داشت: در سال جاری راه اندازی 140 مرکز اورژانس اجتماعی در 
دستور کار بهزیستی قرار دارد که 100 میلیارد تومان اعتبار برای 
آن در نظر گرفته شده و تاکنون ۲0 درصد آن تخصیص یافته است.

رییس اورژانس اجتماعی کشور افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 
4۵ مرکز اورژانس اجتماعی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اقدامات اورژانس اجتماعی در رابطه با گزارش های 
مردمی با این مراکز گفت: در بســیاری از مواردی که به اورژانس 
اجتماعی گزارش می شود، ســعی می کنیم موضوع بدون ایجاد 
مشکل قضائی به پایان برسد. در گزارش هایی که به دست ما رسیده 
1۵ میلیون پرونده در سال گذشته در دادگاه ها تشکیل شده است 
که اگر اقدامات اورژانس اجتماعی نبود، این تعداد افزایش می یافت.

اسدبیگی اضافه کرد: طبق گزارش هایی که وزارت بهداشت از کل 
کشور به ما ارائه داده اســت، هزار و 18۹ کودک و نوزاد در سنین 
مختلف، مشکل مسمومیت با مواد مخدر داشته اند که یا مادر آنها 
اعتیاد داشته یا به صورت اتفاقی از متادون پدر استفاده کرده اند. در 
این گزارش 6۳۹ مورد مادر معتاد وجود داشته است. تعدادی از این 
کودکان به خانواده ها بازگشته و 46۷ کودک نیز به مراکز بهزیستی 
واگذار شده اند، 1۵ کودک فوت کرده و 60 کودک نیز به اقوامشان 

تحویل داده شده اند.

آغاز طرح واکسیناسیون هپاتیت ب 
برای اتباع خارجی

طرح واکسیناســیون هپاتیت ب برای اتباع غیر ایرانی در اصفهان 
آغاز شد.

رییس مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: با توجه به برنامه 
جامع حذف هپاتیت ب در کشور و به علت شیوع باالی این بیماری 
در جمعیت اتباع غیر ایرانی، طرح واکسیناســیون جمعیت اتباع 

خارجی در مرکز بهداشت شماره یک اصفهان آغاز شده است.
حمید ترکزاد با اشــاره به اینکــه در زمان تلقیح واکســن، کارت 
واکسیناسیون با امضا و مهر پایگاه سالمت و مراقب سالمت تحویل 
افراد می شــود، افزود:گروه هدف اتباع غیر ایرانی زیر 40 ســال 
هستند که در سه نوبت واکسینه می شوند. وی بااشاره به وجود ۲6 
هزار تبعه خارجی در اصفهان گفت: تمام مراکز، پایگاه های سالمت 
و خانه های بهداشت، آماده ارائه خدمات به اتباع خارجی هستند.

مرحله بعد واکسیناسیون هپاتیت ب در جمعیت اتباع خارجی زیر 
40 سال در مهر و آبان امسال اجرا می شود.

دری بزرگ و سبز رنگ باز می شود. نگاهی به پشت سر می اندازم؛ با خودم فکر می کنم اگر قرار بود برای 
يک مدت نامعلوم در اين محیط زندگی کنم، چه امید و حسرت هايی خواهم داشت؟! 

جايی وسط شــهر در دل مردم اما آخر دنیا! ديوارها ارتفاعی طبیعی و درها قفل های عادی ندارد و پنجره 
بی معناست؛ اما زندگی، روزمرگی اش را با هزار افسوس و حسرت، از اين ديوارهای بلند و درهای قفل دار به 

دوش کشیده و هوار کرده بود روی سر و جان ساکنین اين چهارديواری...
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در یک نیمه شــب تابســتانی هنگامی که نور 
نقره گون مهتاب بر ســطح آب حوض پاشیده 
شــده و صدای جیرجیرک ها از الی درختان و 
گل ها به گوش می رسد، نسیم مالیمی پشه بند را به آرامی تکان می دهد 
و خنکی دلپذیری تن خواب آلوده را نوازش می کند. حاال فقط کافی است 
چشم ها را بر هم بگذاری تا رویاهای نیمه شب تابستان تو را برباید و با خود 
به گذشته های دور ببرد، اما همیشه چنین فضای کمیابی برای سفر به گذشته 
نیاز نیست. بعضی مواقع، بعضی مکان ها در همین اصفهان خودمان هست که 
تجربه حضور در آنها انسان را مانند قاصدک از زمین و زمان جدا می کند و به 
عمق تاریخ و داستان های هزار و یک شب می برد. مرور این مکان ها شاید 

مانند حضور در آن خیال انگیز و جذاب باشد. 

 میان ستون های هزار ساله
راه دور و درازی برای قدم زدن در اصفهان هزار سال قبل، پیش روی شما نیست. کافی 
است از خیابان های شرقی- غربی عبدالرزاق و احمدآباد و یا از خیابان های شمالی-

جنوبی هاتف و مجلسی، خودتان را به میدان عتیق برسانید. جایی که هزار سال که 
کهنه و قدیمی مانده، اما فعال و پویا و پر رونق. آنجا در ضلع شمالی میدان تازه احیا 
شده، مسجد جامع عتیق قرن هاست که نشسته است. مسجد جامع کلی جای دیدنی 
برای شما دارد، اما یکی از شبستان هایش با بقیه فرق می کند. همان شبستانی که به 
محض ورودتان دست چپ شما را به خود می خواند. اگر وسوسه دعوتش را رد نکنید 
خیلی زود در میان جنگلی از ستون های قطور چند صدساله سرگردان خواهید شد. 
یک سرگردانی شیرین و بی مانند. اینجا شبســتان نظام الملک مسجد جامع است. 
جایی که نهصدسال پیش کتابخانه ای بزرگ در آن بوده و طی یک آتش سوزی عمدی 
از بین می رود. حاال دیوارها و سقف بنا سیاه و دود زده می نماید. چرا تصور نکنیم که 
دود آتش نهصد ساله هنوز از چشم مسجد جامع بیرون نرفته؟!  در انتهای این شبستان 
خیال انگیز یکی از زیباترین و قدیمی ترین گنبدهای ایران و اصفهان منتظر شماست. 

تماشای گنبدخانه نظام الملک، سفر به اصفهان سلجوقی را تکمیل می کند.

  یک گذرگاه چهارصد ساله
تا خودتان بلیت عالی قاپو را تهیه نکنید و از درگاه با شکوه آن عبور نکنید و پای در راه 
شاهی نگذارید نمی توانید حس عمیق پای گذاشتن در مسیری که شاه عباس هر روزه 
آن را می پیموده درک کنید. یک گذرگاه تاریخی که هرچندکامال نوسازی شده، اما 
هنوز هم امتدادش از امروز تا چهارقرن پیش شما را با خود عقب می برد. تا نیمه راه که 
رفتید درنگی کوتاه داشته باشید و آنگاه به سمت عالی قاپو نگاه کنید. هیچگاه دربرابر 
یک بنای تاریخی اینقدر احساس کوچکی نمی کنید. یک برج شش طبقه که هنوز هم 
در میان ساختمان های اصفهان برای خود قد و باالیی دارد. هیچ کاخ تاریخی در ایران 
با چنین قدمتی چنین کامل و دست نخورده)از نظر ساختار کلی( باقی نمانده است. 
عالی قاپو و ایوان ستون دارش را بسیار دیده ایم . هم در حضوری و هم در عکس های 
پر شماری که از بنا برداشته می شود، اما چشم انداز این کاخ صفوی از راه شاهی چیز 
دیگری اســت. تجربه ای بی مانند است که دســت بیننده را همچون ماشین زمان 

می گیرد و با خود به اصفهان صفوی پرتاب می کند. 

زیر سقف بازار
آری، زیر ســقف بازارهای اصفهان پیشــنهاد مناسبی برای ســفر در زمان است. 
همین که از ســردر قیصریه در نقش جهان وارد بازار بزرگ اصفهان می شوید چند 
قدم از زمان حال فاصله گرفته اید. تا همین جا هم شــما دارید پا جا پای میلیون ها 
انسانی می گذارید که در طول چهار قرن از این درگاه وارد و خارج شده اند، اما هنوز 
تا یک مسافرت تمام عیار به گذشــته های دور فاصله دارید. باید از قیصریه به راسته 
چیت سازها بروید و از آنجا تا مدرســه صدر و بازار باغ قلندرها پیش بروید. از اینجا 
به بعد تا یک ســفر هزارســاله دیگر فاصله زیادی ندارید. باید بازار نیم آورد را نشان 
کنید و راسته به راســته جلو بروید. هرچه پیش می روید کهنگی فضا بیشتر آشکار 
می شــود و رنگ و بوی اصفهان قدیم افزایش می یابد. سراهای فرسوده دوطرفتان 
دهان باز کرده اند تا شــما را به قلب تاریخ ببرند، اما به وسوســه آنها پاسخ نگویید و 
یکسره تا میدان عتیق پیش بروید. حاال شــما دربازار نظامیه اصفهان هستید. یک 
سفر یک ساعته از دوره صفوی به ســلجوقی هزارسال شما را عقب برده است. بعد از 
 این تجربه عمیق، سوار شــدن در اتومبیل های امروزی کمی برایتان عجیب خواهد

 بود!

  از گلبهار تا دارالبطیخ
اصفهان مقبره و تکیه کم ندارد، اما یک پیمایش چند ساعته میان دو آرامگاه آرامشی 
عجیب برایتان به ارمغان خواهد آورد. هرچه زودتر خودتان را به خیابان هاتف برسانید 
و این آرامش را در امامزاده اسماعیل احســاس کنید. جایی که یکی از قدیمی ترین 
و در عین حال زیباترین امامزاده های اصفهان انتظارتان را می کشد. حضور در این 
بنای کهنه شــما را به وجد خواهد آورد. به ویژه اینکه مقبره بسیار قدیمی شعیای 
نبی هم آنجاست و اندکی نشستن در مقابل مزار او شما را یکسره به فرهنگ و تاریخ 
بسیار کهنسال محله جوباره و شــهرک یهودیه می برد. حاال دیگر وقت رفتن است. 
کوچه پشت امامزاده بهترین معبر برای رسیدن به »دالبتی« است. آن را مردم محلی 
اینطور تلفظ می کنند. دالبتی مخفف کلمه دارالبطیخ است که به معنای بازار میوه 
است. قدیم ها در این محدوده)نرسیده به میدان احمد آباد( قبرستانی بزرگ وجود 
داشته و یک مقبره سلطنتی. می گویند در این مقبره بزرگ ترین وزیر تاریخ ایران به 
خاک سپرده شده. یک درب کهنه و یک سقاخانه فرسوده همه چیزی است که شما 
برای تماشا دارید. اگر اقبال بلندی داشته باشید می توانید پشت این درهای کهنه، به 
تماشای یک مقبره ویژه بروید. یک ایوان مسقف قدیمی که سایه بانی است بر چندین 
قبر کهنه و نو . حضور در این مقبره تجربه ای است که هرگز فراموشش نخواهید کرد. 
هرچند که دیگر نه چنار کهنسال معروفش را ندارد و نه شعبه ای از مادی های اصفهان 

از میان آن عبور می کند. 

بر لب جوی نشین و ...
گذر عمر دیدن بر لب جوی خشک امکان پذیر نیست. زاینده رود هم که آب نداشته 
باشد، شرشر تاریخی آن را لب پله های ســنگی پل خواجو نمی توان تجربه کرد، اما 

این تجربه ای اســت که هر اصفهانی 
 دســت کم یک بار آن را از سر گذرانده 
نشستن بر پله های پل خواجو و گوش 
سپردن به ریزش امواج رودخانه حس 
تکرار نشــدنی اســت. اگر اندکی اهل 
تاریخ باشــید و بتوانید پــل خواجوی 
صفوی را تجسم کنید آنگاه این شرشر 
آب برایتان معنای دیگری خواهد یافت. 
احتماال در این شــرایط می توانید شاه 
عباس دوم را ببیند که ســوار بر قایق 
سلطنتی خود در ضلع غربی پل در حال 
تفریح است؛ در روزگاری که زاینده رود 
کم آب می شد، اما هرگز نمی خشکید. 
حاال تجســم غبارهای ســمی و آلوده 
گاوخونــی کــه گاه و بیگاه ســری به 
 مردم اصفهان می زند بســیار آسان تر

 است. 

ساعت گیج زمان در چشم اندازهای ویژه تاریخی
مکان هایی در اصفهان وجود دارد که تجربه حضور در آنها مانند مسافرت در زمان می ماند

باغشاه یکی از نام های نفرت انگیز دوران مشروطیت 
اســت. محلی که دو تــن از آزادی خواهــان یعنی 
ملک المتکلمین و صور اســرافیل با جمعی دیگر از 
آزادی خواهان را غل و زنجیر کرده و پس از چند روز شــکنجه در حضور محمد 
علیشاه آنها را با طناب خفه و قزاق ها شــکم هر دو را دریدند، اما اکنون در سال 
1326ه.ق نوبت به میرزا حسن خان جابری انصاری رســیده بود. با اینکه خود 
وی پس از مرگ پدرش به مدت بیست سال در امور دیوانی دستگاه حاکم وقت 
اصفهان یعنی ظل السلطان مشــغول به کار بود، با به گوش رسیدن زمزمه های 
مشروطیت افکار خود را به آن نزدیک دید. و در زمان محمد علیشاه که مشروطیت 
به اوج خود رسیده بود. میرزا حسن خان به جمع یاران حاج آقا نورا... پیوست. 

از وی با توجه به تخصصــش در امور دبیری و دیوانی در همین زمینه اســتفاده 
می شد. همچنین میرزا حســن خان وارد حیطه روزنامه نگاری شد و در دفاع از 
مشروطیت مجله »گنجینه انصار« را به چاپ و نشر رساند ولی تنها سه شماره از 
آن چاپ شد. سرانجام در سال 1326ه.ق دستور دستگیری وی از طرف محمد 
علیشاه صادر شد. وقتی ماموران محمد علیشــاه برای بردن او به باغشاه آمدند 
میرزا حســن خان ایران را مخفیانه ترک کرده و به عراق سفر کرده بود. پس از 
خروج از ایران، یک ســال در کربال ماند و بعد از پیروزی مشروطیت به اصفهان 
بازگشت. در سال 1328 ه.ق وارد عدلیه شده ولی به دلیل دخالت روس ها در امور 
از عدلیه استعفا کرد. در این زمان دیگر به مشاغل دولتی نپرداخت و انزوا پیشه 
کرد و تمام وقت خود را به مطالعه اختصاص داد. میرزا حســن خان از شاگردان 
جهانگیر خان قشقایی و سید محمد باقر درچه ای و آخوند کاشی است و از جمله 
مهم ترین آثار او عالوه بر مجالت و روزنامه ها می توان کتاب تاریخ اصفهان و ری را 
برشمرد؛ البته وی آثار دیگری نیز دارد. اجداد وی همگی از جمله رجال دوره های 

مختلف از زمان شاه طهماسب صفوی 
به بعد بوده اند. او تنها یک بار در ســال 
1305ه.ق با دختری از خاندان صفوی 
ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شــد. 
ســرانجام میرزا حســن خان در سال 
1378ه.ق و در سن هشتاد و نه سالگی 
دیار فانی را وداع گفت. میرزا حسن خان 
جابری انصاری در ایوان داخلی مزار بابا 
رکن الدین واقع در تخت فوالد آرمیده 
اســت. او خود را منســوب به خاندان 
بابا رکــن الدین می دانســت و وصیت 
 کرده بود که او را در این محل به خاک

 بسپارند.

صدر االدبای روزنامه نگاران  چهارسوق

مقبره »بابای« شهر
هفتم ربیع الثانی سال 1030ه.ق 
یعنی 407 سال پیش شیخ بهایی 
برای زیــارت و نثار فاتحه به مقبره ای وارد می شــود. او 
شــروع به فاتحه خوانی می کند. ناگهــان صدایی نهان 
درگوشش خبر نزدیک شدن وفات شــیخ را به اطالع او 
می رساند. شــیخ بهایی منقلب می شود و پس از خروج 
از آنجا همه مشاغل خود را ترک می کند و در انزوا، تنها 
به عبادت مشغول می شود. سرانجام شش ماه بعد یعنی 

دوازدهم شوال 1030 ه.ق چشم از جهان فرو می بندد.
این مقبره بابا رکن الدین است و شخصی که این ماجرا را 
تعریف می کند مال محمد تقی مجلسی است که در آن 
روز همراه شیخ بهایی برای زیارت به مقبره بابا رکن الدین 
رفته؛ بابا رکن الدین از عرفای مشــهور قرن هشتم است 
که در سال 769 ه.ق مقارن با حکومت ایلخانان مغول در 
ایران در این محل مدفون شده است. مقبره بابا رکن الدین 
در تخت فوالد یکی از قدیمی ترین مقبره هاســت این 
مقبره در تکیه ای به نام وی قرار دارد. در قدیم به تخت 
فوالد قبرستان بابا رکن الدین گفته می شد. می گویند 
بابا رکن الدین در این محل عبادت می کرده اســت. در 
زمان صفویه به پل خواجو هم کــه معبر مقبره وی بوده 

پل بابا رکن الدین می گفتند. پــس از ورود به تکیه بابا 
رکن الدین با بقعه ای مواجه می شویم که درب ورودی 
آن در ضلع شــرقی قرار گرفته اســت. بقعه پنج ضلعی 

است و به سبک عمارات دوران مغول بنا شده است. این 
بقعه دارای گنبدی هرمی دوازده ترک است. پنج ایوان 
نیز در محوطه زیر گنبد قرار دارد. بنای مشــاهده شده 
فعلی توسط شــاه عباس اول صفوی در سال 1039 ه.ق 
تکمیل شده است. شاردن، سیاح فرانسوی که در زمان 
شاه ســلیمان صفوی از ایران سیاحت کرده در سفرنامه 
خود می نویسد »این مقبره را که گنبد کاشی کاری دارد 
شاه عباس برای خوشــایند مردم اصفهان که به صاحب 
قبر ارادت داشتند ساخت.« البته با توجه به نوع ساخت 
 به نظر می رســد که اصل بنا مربوط به همان قرن هشتم

 است. 
ســنگ قبر بابا رکن الدین از جنس مرمر ســفید است. 
این قبر داخل یکی از ایوان هاست و از صحن اصلی جدا 
 شده اســت. کتیبه آن عمودی نصب شده و خط زیبایی

 دارد. 
بیرون و چســبیده به ســاختمان چله خانــه ای وجود 
دارد که زیرزمینی اســت و با پلکانی بــه پایین می رود. 
می گویند شــیخ بهایی در این محل عبــادت می کرده 
 و دســت خطی هم از وی روی دیوار آن از همان دوران

 باقی است.

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

تفریح به سبک قاجار
»کنت دوسرســی« وقتی در اصفهان 
بوده، به دعــوت محمد شــاه قاجار 
به مجلس شــادی می رود و بخشــی از تفریحات این شاه 
 قجری و مردم آن روزگار را از نزدیک مشــاهده می کند:
»...برایمان چادری در زیر پنجره های کاخ شاهی برپا کردند 
و ما توانســتیم در آنجا ســرگرمی های مردم را  به خوبی 
مشاهده کنیم. ابتدا کشــتی گیرانی که نیمه برهنه بودند 
مشغول کشتی گرفتن با یکدیگر شــدند و تا آن اندازه به 
صورت جدی با هم کشتی می گرفتند که به زحمت توانستند 
آنها را از هم جدا کنند. سپس تردست های هندی آمدند که 
بعضی از آنها روی نردبان هایی ســوار می شدند و به همین 
طریق راه می رفتند و بعضی دیگر آتش در دهانشــان فرو 
می بردند و پس از اینکه زغال روشــن شده را در دهانشان 
می کردند شــعله های آتش را از آن بیرون می آوردند.در 
پایان دلقک ها آمدند که کارهای مسخره آمیزی می کردند 
زیرا مردم هم از کارهای آنها به شــدت می خندیدند. یک 
 صاحب منصب شــاهی گاهگاه پولی به سویشــان پرتاب

 می کرد.«

درحاشیه 
تـاریخ

این نقاشی حیرت انگیز را »پاسکال کست« معمار فرانسوی در دوره محمدشاه قاجار از اصفهان ترسیم کرده است. نقاشی، در واقع یک پانوراما از چشم انداز جنوب اصفهان است. در سمت راست تصویر زمین های تخت 
فوالد و تکیه بابارکن الدین به چشم می خورد. رو به رو در عمق تصویر هم عالی قاپو و مسجد جامع عباسی به چشم می خورد. پل خواجو و سی و سه پل هم می تواند راهنمای مناسبی باشد که مقیاس تصویر را مشخص کند.    

زاینده رود
زاینده رود

سفرنامه

ادوارد بـراون، ایـران شـناس معـروف، 128 
سـال پیش از فـراز کوه صفـه وقتی بـه پهنه 
 دشـت اصفهان مـی نگریسـته چنیـن تصویـری مـی دیده اسـت:
»...بـر دیـواره شـمالی آن)کـوه صفـه( سـاختمان ویرانـه ای دیده 
می شـود که از آنجـا منظـره زیبایـی از اصفهـان را تماشـا کـردم و 
توانسـتم به این طریق انـدازه و وسـعت فعلـی آن را دریابـم. اگرچه 
چندیـن کیلومتر خرابه هایـی که شـهر را در میان گرفته اند نشـان 
می دهد کـه اصفهـان در زمان های گذشـته چقدر وسـیع تـر بوده 
اسـت. همه آن قسـمت از دشـتی کـه شـهر در آن واقع شـده مثل 
نقشـه ای زیر پایم گسـترده بـود در مشـرق، هـزار دره که شـهرت 
خوبی ندارد دیـده می شـد. بیغوله ای مملـو از کوه هـای مخروطی 
شـکل که بنا بر افسـانه های رایج، مسـکن عفریـت هـا و گال ها در 
آنجاسـت! در آن طـرف هـزار دره که بـا جاده شـیراز هم مرز اسـت 
می تـوان درختـی را دید  کـه موقعیت محـل چشـمه خداحافظی 
را مشـخص می کند.ایـن محلی اسـت که معمـوال دوسـتان و اقوام 
مسـافری کـه عـازم جنـوب اسـت تـا آنجـا بدرقـه اش مـی کنند. 
درسـت آن سـوی دشـت، از غـرب بـه شـرق زاینـده رود در پیـچ و 
تاب بود. سـه فقـره پـل روی آن زده شـده و دورتـادور آن را باغ ها و 
بسـتان ها احاطه کرده بودنـد. در آن سـوی رود، گنبدهـا و مناره ها 
اصفهان سربرافراشـته بودند. طرف مقابل شـهر در جنـوب رودخانه 
گورسـتان بـزرگ مسـلمانان بـه نـام تخت فـوالد قـرار داشـت در 
حالـی کـه در همـان طـرف رود امـا اندکـی دورتـر به سـمت غرب 
حومه مسـیحی نشـین جلفـا گسـترده اسـت. کـوه دیگـری که بر 
آن صعود کـردم تخت رسـتم خوانـده می شـود و مرز غربی رشـته 
کوه هایی را تشـکیل مـی دهد که در شـرق بـا کـوه صوفی)صفه(... 
پایـان می گیرنـد. لبـه قله ایـن کـوه را صخـره هـای عظیـم معلق 
پوشـانده اند که ناچار بودم از زیر آنهـا بخزم تا به قله برسـم که روی 
آن سـاختمان آجری کوچکی قرار داشـت که به نحو اسـف باری رو 
به ویرانی بود. از این نقطه می توانسـتم تا دوردسـت هـای مغرب را 
ببینم. سـرزمین چهارمحال و بختیاری با کوه های کم ارتفاع سـیاه 
رنگ احاطه شـده بود و منظره وحشی و مهیبی داشـت. درست زیر 
پای مـن آن طرف تـر از جـاده ای که بـه چهارمحـال مـی رود، توده 
سـنگی جالبی بود)کـوه دنبه( کـه از بعضـی زوایای بـه خصوص به 
شـکل شـیر وحشـی عظیم الجثه ای جلوه می کرد. اروپاییان آن را 
به نام اسـفنکس می خوانند. آن طرف تـر از آن، باغ ها و روسـتاهای 
دیوارکشـی شـده در دوطرف رودخانه قرار داشـتند و دورتر از اینها 
حاشـیه کوه هایی دیده می شـد که روسـتای نجف آبـاد در آغوش 
آنها جـای گرفته... پاکـی و شـفافیت روح پرور هـوای ایـران، آدم را 
قادر می کنـد که تـا دورتریـن دوردسـت ها را ببینـد و غنـا و لذتی 
غیرقابل توصیف به مناظر می بخشـد مثل آنچه اکنـون در برابر من 
پدیدار بـود و مدتی طوالنی با تحسـین و اعجاب به دورنمای وسـیع 

و گسـترده ای کـه در طرف غـرب بود خیره شـدم«. 

زاینده رود

 منظر تاریخی اصفهان
 از فراز صفه

مهرداد 
موسوی خوانساری

بر بام جلفا
ماشـین زمـان یکصـد و پنجاه سـال پیـش هم در 
اصفهان وجود داشـته. چنان که »مـادام دیوالفوآ« 
از فـراز آن، چشـم انـدازی بی نظیـر بـرای ما ترسـیم کـرده اسـت. او از 
فـراز بـام خانـه ای در جلفـا، اصفهـان یـک قـرن و نیـم پیـش را اینطور 
توصیـف مـی کند:»...همـه رفتیـم بـاالی بـام عمارتـی کـه در مدخـل 

خیابـان بزرگی واقـع بـود. از روی بـام مناظـر و دورنماهای خوبـی دیده 
می شـد. از طرف شـمال شـرقی، شـهر اصفهان بـا گنبدهای فیـروزه ای 
 دیده می شـد. در طـرف مشـرق، رودخانـه زاینـده رود از زیر طـاق های
 متعـدد پل هـای ا... وردیخـان و مارنـان مـی گذشـت، در طـرف جنوب 
شـرقی بام های مخروطی شـکل خانقاه های دراویش و مناره شهرسـتان 

که در محلـه قدیمی شـهر جی سربرآسـمان برافراشـته نمایان بـود و در 
طـرف جنـوب روسـتای جلفـا را مـی دیدیـم کـه عمـارات آن جابـه جا 
توسـط گنبدهای بلنـد کلیسـاها و بـاغ های وسـیع قطـع مـی گردید و 
 در انتهـای آن کـوه صفـا کـه معمـوال انـرا کوه صفـه مـی گوینـد نمایان

 بود.«

زاینده رود

عکس روز
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مربیفرانسویجودوبهایرانمیآید
»بادو« مربی جوان فرانسوی که کمتر از سی سال سن دارد و یکی از گزینه های پیشنهادی 
کمیته مربیان فدراسیون جهانی جودو به ایران است، پس از رقابت های جهانی مجارستان 

به ایران می آید.

بانوی سانداکار کشــورمان گفت که به راحتی قهرمان رقابت های 
جهانی روسیه خواهد شد.

الهه منصوریان ، در خصوص شرایط 
تیم ووشوی بانوان اظهار داشت: 
شرایط خوبی داریم و تمرینات 
را طبق برنامه کادر فنی دنبال 
می کنیــم. خودم هــم انگیزه 
فراوانی دارم تا در میدان جهانی 

در وزن جدیدم خوش بدرخشم.
وی افزود: امســال در مســابقات 
جهانــی در وزنی مبــارزه می کنــم که در 
بازی های آســیایی هم بایــد در همین وزن باشــم. فکر می کنم 
رقابت های جهانی یک نوع پیش مبارزه برای هدف بلندمدت من 
که طالی بازی های آسیایی ۲۰۱۸ است، باشــد.بانوی سانداکار 
کشورمان در پاسخ به این سوال که حضور در لیگ چین چه تاثیری 
در عملکردش در رقابت های جهانی خواهد داشــت، گفت: من با 
بهترین های جهان در لیگ چین مبارزه کردم و مطمئن باشید در 
رقابت های جهانی استرسی ندارم و به راحتی قهرمان می شوم.دارنده 
مدال طالی جام جهانی چین در ادامه گفت: خداراشکر به اعتماد 
به نفسی رسیدم که می دانم سانداکاران سایر کشور ها از من حساب 
می برند و این موضوع کارم را در میدان مبارزه راحت تر می کند؛ البته 
این دلیل نمی شود که بگویم حریف سختی ندارم، اما مشکلی برای 

کسب طالی جهان نمی بینم.

ووشوکارانسایرکشورها
ازمنحسابمیبرند!

منهای فوتبال

رییس هیئت والیبال شهرستان کاشان خبر داد:

تیمفرشمحتشمکاشان
درلیگبرترحضورمییابد

رییس هیئت والیبال شهرستان کاشان در مورد حضور 
نماینده والیبال کاشــان با نام فرش محتشم کاشان در 
فصل پیش روی لیگ برتر، اظهار کرد: فرش محتشــم 
کاشان امسال برای اولین بار با ترکیبی از بازیکنان نوجوان و 
تعدادی از بازیکنان فصل گذشته که با همین تیم در لیگ 
دسته یک حضور داشتند وارد لیگ برتر می شود.حسن 
فتاحی در مورد انصراف باشــگاه باریج اسانس از حضور 
در لیگ برتر والیبال، بیان کرد: باشگاه باریج اسانس برای 
حضور در لیگ برتر امسال رایزنی هایی با فدراسیون انجام 
داده بود اما در نهایت هیئت مدیره باشگاه تصمیم گرفت 
این تیم امسال در لیگ حضور نداشته باشد و انصراف خود 
را اعالم کرده اند. وی ادامه داد: شاید مسائل مالی و مشکالت 
اقتصادی باعث شد تا باشگاه باریج اسانس با وجود داشتن 
سهمیه  در لیگ برتر در مسابقات شرکت نکند چون باریج 
اسانس مثل فرش محتشم کاشان تیم نمی بندد و با هدفی 

جز کسب قهرمانی در لیگ برتر حاضر نمی شود.
رییس هیئت والیبال شهرستان کاشان تصریح کرد: در 
ابتدا قرار بود شهرستان کاشان با ۲ نماینده در لیگ برتر 
والیبال شــرکت کند، اما این موضوع قطعی نشده بود و 
در حال حاضر فرش محتشم تنها نماینده کاشان در لیگ 
برتر والیبال است.وی گفت: شرکت در لیگ برتر والیبال 
منحصر به کسب سهمیه نیست و حداکثر چهارده تیم 
می توانند در لیگ برتر شرکت کنند. امسال تیم هایی مانند 
اراک و قزوین با وجود اینکه انتخاب شده بودند اما انصراف 
خود را اعالم کرده اند و هر استان یا شهرستانی می توانست 
نماینده معرفی کند.فتاحی افزود: فرش محتشم کاشان با 
سهمیه باریج اسانس در لیگ امسال شرکت نکرده است. 
هر سال برخی تیم ها به دلیل مشکالت اقتصادی و با وجود 
داشتن سهمیه انصراف می دهند و به همین ترتیب فرصت 
برای حضور تیم هایی که سهمیه نداشته اند فراهم می شود.

رییس هیئت والیبال شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: 
احتمال دارد از ۱۲ تیمی که در نشســت شــورای لیگ 
فدراسیون برای شرکت در لیگ برتر اعالم آمادگی کرده اند 
تا زمان شــروع مســابقات باز هم برخی تیم ها به دلیل 

مشکالت اقتصادی انصراف دهند.
وی اذعان کرد: ورودی لیگ فصل گذشــته ۸۰ میلیون 
تومان بود و امســال این مبلغ کمتر از ۱۵ درصد افزایش 
یافته و تیم ها برای شرکت در لیگ باید ۹۰ میلیون تومان 
به فدراسیون پرداخت کنند، از طرفی لیگ برتر والیبال 
ایران از نظر مبلغ قرارداد بازیکنان والیبالیست در رده سوم 

دنیا قرار دارد.   

نقل قول روز

کادر فنی تیم ملی والیبال بانــوان، ۲۱ بازیکن را برای حضور در 
اردوی آماده ســازی تیم ملــی فراخواند که 
در این بین نام ۹ والیبالیست اصفهانی 
به چشــم می خورد.ندا چمالنیان، 
فرناز ســاعی، ریحانــه داور پناه، 
هاله متقیان، زهرا شــیری، مونا 
دریس محمودی، سوگند سلیم، 
فاطمه ابراهیمی و فاطمه احمدی 
بانوان والیبالیست اصفهانی هستند 
که باید به همراه ســایر ملی پوشــان 
 از امــروز در اردوی تیــم ملــی حضــور 

پیدا کنند.
این اردو به منظــور آمادگی حضور در آخرین مرحله مســابقات 
والیبال قهرمانی زنان آسیا برگزار می شود و تیم ملی والیبال بانوان 
از تاریخ ۲۹ شهریور ماه تا ۲ مهر ماه در این رقابت ها که به میزبانی 
تایلند است حضور می یابد؛ تیم ملی ایران در گروه »ب« قرار دارد و 
با تیم های کره جنوبی، تایلند، کره شمالی و ویتنام هم گروه است.

اسامی سایر ملی پوشان به شرح زیر است:
تهمینه درگزنی، زهرا بخشی، فاطمه امینی، الهام فالح، مینا روستا، 
سارا نظری، مهسا کدخدا، فاطمه ایدل خانی، مهسا صابری، آیتک 

سالمت، مریم یکتایی و فاطمه حسنی.

بر اساس اعالم کادر فنی؛

اصفهانبیشتریننمایندهرادرجمع
ملیپوشانوالیبالبانواندارد

خبر روز

 تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در پنج دیداری کــه در رقابت های لیگ 
برتر انجام داده تنها شش امتیاز کسب کرده اســت که آمار خوبی برای 
زالتکو کرانچار، ســرمربی این تیم نیست.کادر فنی سپاهان تصمیماتی 
برای تقویت تیم خود دارند تا مشکالت تاکتیکی را به حداقل برسانند. از 
این رو شایعاتی در خصوص پیشنهاد دو و نیم میلیاردی این باشگاه برای 
جذب کمال کامیابی نیا هافبک تیم فوتبال پرسپولیس به گوش رسید.

مهدی اخوان سرپرست سپاهان ، ضمن تکذیب این شایعه اظهار داشت: 
هیچ صحبتی در باره این موضوع صورت نگرفته و خیلی هم بعید است که 
بخواهیم چنین اقدامی انجام دهیم. در بحث جذب بازیکن، کادر فنی با 
مدیریت تیم هماهنگ است. آقای کرانچار هم اعالم کرده  بابت خریدهایی 

که داشته ایم رضایتمندی الزم وجود دارد و مشکلی نیست.

ســرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی پس از پیروزی یک بر صفر تیمش 
مقابل استقالل خوزســتان اظهار داشــت: قبل از اینکه راجع به بازی 
صحبت کنم،  باید بگویم، شنیدم حســاب سازمان لیگ به علت بدهی 
مالیاتی بسته شده است. در سال جام جهانی که فوتبال ما باید حمایت 

شود، چطور این حمایت ها صورت نمی گیرد؟!
 مهدی تارتار در ادامه افزود: در سالی که خیلی تاثیرگذار است، دولت 

باید به فوتبال کمک کند، اما نمی دانم چرا کار را خراب تر می کنند. 
  سرمربی پارس جنوبی در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیالت ۲۱ روزه 
لیگ برتر به این تیم آسیب می زند یا خیر، اظهار داشت: قطعا به ما لطمه 
می خورد، اما بحث تیم ملی در میان است. اولویت اول ما باید تیم ملی 

باشد و ما به این برنامه احترام می گذاریم.

موضعسپاهاندرباره
هافبکپرسپولیس

تعطیالتلیگبرتر
بهمالطمهمیزند

   در مرحله پلی اف لیگ اروپا، استرسوند که سامان قدوس 
را در اختیار دارد به مصاف پائوک یونان رفت.  یاران قدوس 
که هفته گذشــته از عالقه جدی اش به حضور در تیم ملی 
ایران خبر داده بود، دیدار رفت را ۱-3 به حریف یونانی شان 
باخته بودند، اما دو گل قدوس در دقایق 7۱ و 77 باعث شد تا 
استرسوند ۰-۲ دیدار برگشت را ببرد و راهی مرحله گروهی 

لیگ اروپا شود.
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بشار رسن در اولین بازی اش با پیراهن پرسپولیس عملکرد خوبی 
در ترکیب این تیم داشت و یکی از عوامل فرار این تیم از شکست 
مقابل االهلی عربســتان بود. خرید عراقی قرمزها درباره اولین 
بازی اش با پرسپولیس به خبرگزاری میزان گفته:»دوست نداشتم  
اولین بازی ام برای پرسپولیس با شکست همراه باشد. فکر می کنم 
بر خالف جریان بازی ما دو گل خوردیم، اما این نکته که در بازی 
رفت شکست نخوریم مهم بود و از این موضوع خوشحال هستیم.«

کارلوس کی روش روز چهارشنبه در زمان شروع اردوی تیم 
ملی در هتل آزادی بسیار ناراحت و حتی شاکی بوده است. 
علت آن هم مشخص شده است. گویا انتقال سه بازی لیگ 
برتر از روز سه شنبه به پنجشنبه و درخواست فوالدی ها برای 
حضور حامد لک در اردوی تیم شان برای بازی با پیکان دلیل 
اصلی این دلخوری بوده اســت. کی روش دیرتر از همه در 

جریان تغییر برنامه لیگ برتر قرار گرفت. 

واکنشرسنبهاولینبازیاشباپرسپولیسکیروشودلخوریپرحاشیهاو! درخششقدوسدرشبصعود

پس از قرار گرفتن لیورپول در گروه ســویا، اســپارتاک مسکو و 
ماریبور در مرحله گروهی فصل آینده لیگ 
قهرمانان اروپا، یورگن کلوپ، سرمربی 
آلمانی تیم انگلیسی از سرنوشت 

تیمش ابراز رضایت کرد.
 او در پایان مراســم قرعه کشی 
اظهــار داشــت:  قرعه کشــی، 
هیجان انگیز بود. حضور در لیگ 
قهرمانــان اروپا واقعا ویژه اســت. 
قرار نگرفتن در گروه بزرگان خیلی 
خوب به نظر می رســد، اما ما نباید 
همگروهی هایمان را دست کم بگیریم و باید در موردشان نکات 
زیادی بیاموزیم.راه مسکو طوالنی است و ماریبور را نمی شناسیم. 
ما به رقابت ها فکر می کنیم، نه به نــام رقبا.با آنالیز کامل و جدی 

گرفتن همه مسائل جلو می رویم.

واکنش»آقایمعمولی«
بهقرعهلیگقهرمانان

واکنش روز

علیرضا منصوریان، یک سوء تفاهم است. منصوریان و نشاندنش روی 
نیمکت بزرگی مثل استقالل! این را روز اول هم اگر نمی شد فهمید، امروز 
باید پذیرفت. او نتیجه یک سوءبرداشت بزرگ است. چیزی که واقعیت 
دارد نتایج استقالل است. مبالغ میلیاردی که تیم برای خریدن مشتی 
ستاره خرج کرده و جایی که حاال ایستاده. چیزی که واقعیت دارد این است 
که استقالل پنج هفته پس از آغاز لیگ فکر می کند همه چیز این فصل 
را از دست داده است. فکر می کند نیاز به یک انقالب دارد و البته پولش را 
برای رویاهای مردی خرج کرده که حاال چیزی بیش از یک بازنده نیست؛ 

یک لوزر به تمام معنا.
این را ممکن بود همان فصل پیش هم بشود فهمید. در آغاز فصل گذشته 
که استقالل نتایجی اسفناک می گرفت و سکوها مثل حاال ملتهب بود 
اما تاریخ مسیر خود را اشتباه رفت. تیمی که دست بر قضا دست و پایش 
بسته شد و برخالف خواست و ســلیقه مربی اش مجبور شد با جوانانی 
بازی کند که شور و انگیزه پیروزی داشــتند و تقدیر را برگرداندند، اما 
سرنوشت می خواست راه خودش را برود. سرمربی استقالل حتی از آنچه 
که ناخواسته برایش پیش آمد هم تجربه کسب نکرد و به خودش نیامد. او 
آمده بود که تاج پادشاهی را بر سر بگذارد و برای این کار نیاز به تشریفات 

داشت؛ به شکوه و مخارج بسیار.
به چهره های مشهوری که در مراســم تاج گذاری او حاضر باشند. برای 
همین هم بود که قید ســربازهای جنگ آورش را زد تا جایشــان را با 
ژنرال های قدیمی پر کند؛ اشراف به جای مبارزان جوان. مشکل این بود که 
او دی.ان. ای سلطنت را نداشت. شکوه و جنمی که باید نشستن بر تخت 

داشته باشی. علیمنصور انتخاب اشتباهی بود که دیر یا زود بساطش به 
هم می ریخت و حاال ریخته است. زمانی که همه فریاد می زنند »برو اما 
نه آلترناتیو آماده ای برای جایگزینی اش هست و نه خودش شجاعت دل 

کندن دارد«، اما چرا کار ما با او به اینجا کشید.
می گویند اســتقالل یک نیمکت بــه او بدهکار بــوده و باید دینش را 
می پرداخته. مربی مستعدی که پله ها را دو تا یکی کرد و جایی رسید که 
سکوها به چشم ناجی نگاهش کنند. راه سومی نبود  یا باید می آوردندش و 
پیه اش را به تن می مالیدند یا ریسک می کردند و سراغ گزینه مطمئن تری 
می رفتند که نتیجه بگیرد؛ با سایه منصوریان باالی سرش. با اسم رمزی 
که پس از هر تساوی یا باخت می توانست فریاد زده شود. راه سومی نبود و 

مدیران استقالل انتخابشان را کردند.
راه راحت را رفتند؛ حساب های مالی را برای او و خریدهایش خالی کردند 
تا شاید قلعه نویی دیگری ظهور کند؛ سلطان دیگری. با این توجیه که او 
جوان است و باید قمار کرد که اگر حاال نه پس کی. با این توجیه که خیلی از 
مردان موفق از همین فرصت ها زاده شده اند اما منصوریان در وقت مناسب 
در جای مناسبی نایستاده بود. استقالل دینش را به او ادا کرد، اما با هزینه 
بسیار. شاید اینها را باید به حساب هیجان مهارناپذیر فوتبال گذاشت. 
احساسات بی مرزی که غلبه می کنند.نگه داشتن علیمنصور به این امید 
که جواب بگیرد. آوردن یکی از همه آن امتحان پس داده های کسالت بار 
به خاطر اینکه با نیمکت آشنا هستند و پول زیادی نمی خواهند و ممکن 
است با ولتاژ متفاوتشان کالبد استقالل را تکان بدهند  یا رفتن سراغ یک 

گزینه متوسط برای کمی وقت کشی.  

درحاشیه 

سوءتفاهمیبهنامعلیرضامنصوریان
  قاب روز

سلفیبازیکنانپارسجمبعدازتکمیلشگفتی
بازیکنان تیم فوتبال پارس جنوبی جم بعد از ثبت پیروزی برابر اســتقالل خوزستان به صورت 
ویژه ای این پیروزی مهم را جشن گرفتند.بازیکنان پارس جنوبی جم در پایان این بازی نفسگیر 
سلفی پیروزی گرفتند و امیدوار هستند بتوانند بعد از تعطیالت هم به روند خوب خود ادامه بدهند.

این جشــنواره به همت معاونت روســتایی و مناطق محروم 
ریاســت جمهوری و وزارت ورزش و جوانــان و با همکاری 
فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی و اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان و همچنیــن فرمانداری و 
شــهرداری شهرستان شاهین شــهر برپا شــد و دوم و سوم 
شهریورماه میزبان نزدیک به هزار شرکت کننده و میهمان در 

قالب 3۲ تیم از 3۱ استان کشور بود.
علیرضا بصیری، فرماندار شاهین شــهر و میمه در مراســم 
افتتاحیه ایــن جشــنواره با تبریــک اعیاد قربــان و غدیر 
اظهار کرد: شاهین شــهر در ۱۰ کیلومتری شــمال اصفهان 
واقع شــده که مرکز شهرستان شاهین شــهر و میمه است. 
شهرســتان شاهین شــهر ۲۴۰ هزار نفر جمعیــت دارد که 
۱۸۰ هزار نفر آنها در شــهر شاهین شــهر که به دلیل وجود 
 اقوام مختلف به »ایران کوچک« معروف اســت، ســکونت

 دارند.
وی افــزود: انتخاب شاهین شــهر برای برگزاری نخســتین 
جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا به دلیل حضور همین 
اقوام مختلف بوده و قطعا شــرکت کنندگان، در این شــهر 

احساس غریبی نمی کنند.

روستا مصداق درست اقتصاد مقاومتی و روستایی، 
تولیدگر خالق و کارآفرین است

رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان نیز در این آیین با اشاره 
به میزبانی شاهین شهر از نخســتین جشنواره ملی فرهنگی 
ورزشی روستا گفت: روســتا یعنی کشاورزی، تولید و صنایع 
دســتی و روســتا مصداق درســت اقتصاد مقاومتی است. 
روســتایی یعنی فطرت پاک، دین بــاوری، والیت مداری، 
شــهیدپروری، تالش و کوشش و روســتایی تولیدگر خالق 
و کارآفرین است. توسعه و عمران روســتا نیز، شعار ارزشی 
انقالب، تاکید امام راحل )ره( و توصیــه مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( است.
اســتاندار اصفهــان افــزود: روســتاییان در طــول قرن ها 
خرده فرهنگ های ملــی و ماندگار خود را حفــظ کرده اند 
و ورزش های ســنتی و معنادار خود را میراث داشــته اند و 
امروز با همت و ابتکار معاونت توســعه روســتایی کشــور 
شــاهد نمایش این خرده  فرهنگ های غنــی و ورزش های 
بومی زیبا هســتیم. بایــد از این معاونت تشــکر کرد که در 
 کنار توسعه اقتصادی روســتاها، توسعه فرهنگی را فراموش

نکرده  است.

جشنواره ملی روســتا به دنبال ارتقای جایگاه 
روستاها در اقتصاد کشور است

دبیر جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا در این آیین  اظهار 
کرد: این جشــنواره ملی به دنبال ارتقای جایگاه روستاها در 
اقتصاد کشــور اســت.کامران کالنی افزود: دولت  در توسعه 
روستایی، عالوه بر توان افزایی روستاییان، به میراث معنوی 
و فناوری بومی در وستاها، توجه ویژه ای دارد.دبیر جشنواره 
ملی فرهنگی ورزشی روستا ادامه داد: کشورهایی مانند ایران 
که تاریخ کهنی دارند، دارای میراث ناملموس مثل موسیقی، 

بازی های محلی، طب سنتی، هنر و معماری هستند.
وی با تاکید بر اینکه با ســرمایه میراثی، آداب و رســوم در 
روستاهای کشــور، سهم اشــتغال و تولید ثروت روستاییان 
افزایش می یابد، خاطرنشــان کرد: به آداب و رسوم روستاها، 
همچون پخت انواع غذاهای محلی و ورزش های روســتایی 
بیش از گذشته باید توجه کنیم؛ توجه به این مهم به تقویت 
خودباوری روستاییان در ایجاد اشتغال پایدار و پویایی اقتصاد 
کشور کمک خواهد کرد.کالنی در پایان همچنین از میزبانی 
شاهین شهر و پشتیبانی مسئوالن شهرستانی و استان اصفهان 

قدردانی کرد.
- اجرای گروه های موسیقی محلی گرمابخش افتتاحیه این 
جشنواره بود و این آیین با رژه تیم های شرکت کننده با لباس 

محلی ادامه یافت.
- اجرای زنده رضا صادقی در ورزشگاه ملت شاهین شهر نیز 
حسن ختام مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی فرهنگی 

ورزشی روستا شد.
- بازی های جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا به دو صورت 
گروهی و انفرادی در ۱3 رشــته کشتی سنتی، هفت سنگ، 
چوب کشــی، تیر و کمان، غازقلنگ، دال پالن و الخ تری و ... 

برگزار شــد که هفت رشته 
مخصوص مردان و ۶ رشته 
مخصوص بانوان بود. برپایی 
نمایشــگاه صنایع دســتی 
روستایی از جمله برنامه های 
جنبی این جشنواره دو روزه 

بود.
در جشــنواره ملی فرهنگی 
ورزشی روستا، ۹۶۰ ورزشکار، 
مربی، داور و سرپرست مرد و 
زن روستایی از 3۱ استان کشور 
در شهرســتان شاهین شهر 
حضور داشتند؛  این جشنواره 
کــه از صبح پنجشــنبه آغاز 
شده بود ظهر دیروز با معرفی 
برندگان ورزش ها و بازی های 
۱3گانه کشتی سنتی، هفت 

 سنگ، چوب کشــی، تیر و کمان، غازقلنگ و الخترودارپالن به 
پایان رسید.

نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا گشایش یافت؛

میزبانی»ایرانکوچک«ازاقوامایرانی

ورزشگاه ملت شاهین شهر پنجشنبه شب شاهد حضور خیل شهروندان و میهمانانی بود که در افتتاحیه نخستین 
جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا گردهم آمده بودند.

روستاییان در 
طول قرن ها خرده 
فرهنگ های ملی 
و ماندگار خود را 
حفظ کرده اند و 

ورزش های سنتی 
و معنادار خود را 
میراث داشته اند

کریستیانو رونالدو که  پنجشنبه شب  در مراسم قرعه کشی لیگ 
قهرمانان اروپا و معرفی بهترین های اروپا 
در فصل گذشــته حضور داشت، با 
شکست لیونل مســی آرژانتینی 
از بارسلونا و جان لوئیجی بوفون 
ایتالیایی از یوونتوس موفق شد 
عنوان بهترین فوتبالیست فصل 

گذشته اروپا را از آن خود کند.
در جریان این مراســم زمانی که 
کریستیانو رونالدوی 3۲ ساله کنار 
بوفون 3۹ ســاله و لیونل مسی 3۰ 
ساله نشسته بود، از فوق ستاره کهکشــانی ها پرسیده شد »گل 
مورد عالقــه ات که فصل گذشــته لیگ قهرمانــان اروپا به ثمر 
رساندی، کدام گل بود؟« که او به حالتی شــوخی و با اشاره به 
دروازه بان کهنه کار بیانکونری گفــت: »گل مورد عالقه ام؟ گل 

دومی که به این پیرمرد زدم!«
تیم های یوونتوس و رئال مادرید در دیدار فینال فصل گذشــته 
لیگ قهرمانان اروپا در ورزشــگاه میلنیوم شــهر کاردیف ولز به 
مصاف هم رفتند که شاگردان زین الدین زیدان موفق شدند بانوی 
پیر را با نتیجه ۴ بر یک شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد. 
در آن بازی رونالدو در دقایق ۲۰ و ۶۴ موفق شد دروازه بوفون را 

باز کند و سهم بسزایی در پیروزی تیمش داشت.

شوخیرونالدوبابوفون
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پیشرفت ۸۸ درصدی نمایشگاه بین المللی 
سعید کورنگ بهشتي،مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه عملیات 
اجرایی جاده های ورودی و خارجی نمایشــگاه بین المللی در دست اجراست،گفت: این 

پروژه با اعتبار ۲۵میلیاردریال تاکنون ۸۸درصد پیشرفت داشته است.

 مسکن اجتماعی 
مربوط به گروه هایی از 

دهک های جامعه است 
که هیچ گونه توانایی 

مالی برای تامین هزینه 
مسکن ندارند که  برای 

خانواده های بدون 
فرزند، ۵۰متر و برای 

خانواده های دارای 
فرزند ۷۰متر در نظر 

گرفته شده است

چهره

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان با اشاره به حادثه واژگونی کامیون 
حامل اسید اظهارداشت: در ساعت ۲1:۲4 دقیقه شب این حادثه اتفاق 
افتاد که در ابتدا نوع مواد حمل شده توسط کامیون را مازوت اعالم کردند 
به همین دلیل تجهیزات خود را بر اساس این گزارش به محل اعزام کردیم. 
محمد شریعتی افزود: پس از رسیدن به محل حادثه متوجه شدیم که بار 
کامیون اسید است و اگر شست وشو دهیم رقیق شده، حجمش بیشتر 
می شود و خطرات بیشــتری نیز به دنبال دارد و ممکن است به چاه ها 
راه پیدا کند. سخنگوی ســازمان آتش نشانی اصفهان خاطرنشان کرد: 
از شهردای درخواست خاک کردیم تا با پاشــیدن خاک از سر خوردن 
ماشــین ها و حرکت مایع جلوگیری کنیم که سرانجام پس از 4 ساعت 

تالش، این حادثه را مهار کردیم و هیچ خسارتی نیز ایجاد نشد.

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان با اشاره به ایجاد گروه تصویرگران 
کودک اظهارداشت: گروه تصویرگران کودک توسط خانه گرافیک حوزه 
هنری اصفهان، تشکیل و در آن به تولید اثر تصویری در سطح حرفه ای 
در زمینه کودک پرداخته می شود. امیرمسعودحالج افزود: هنرمندان این 
گروه همه اصفهانی هستند و قرار است پس از جمع بندی، آثاری با یک 
موضع تولید شود. وی بیان کرد: در وهله نخست تصویرگرانی که به صورت 
حرفه ای کار می کنند تولیداتشان به صورت برگزاری نمایشگاه تخصصی 
تصویرگری باشد تا در پی آن این گروه به همگان معرفی شود. حالج افزود: 
پیش بینی شده حوزه هنری بخش های مورد نیاز گروه کودک و نوجوان را 
با توجه به محوریت حوزه هنری اعالم کند و پس از آن توسط تصویرگران، 

طراحی و درقالب کتاب ارائه شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان 
خبر داد:

جزئیات حادثه واژگونی 
تانکر حامل اسید

توسط خانه گرافیک حوزه هنری 
اصفهان؛

گروه تصویرگران کودک 
تشکیل می شود

شهردار اصفهان:

احیای زاینده رود در اولویت 
شهرداری است

شــهردار اصفهان با اشــاره به 
اولویت های کاری خود به عنوان 
شهردار اظهار داشت: برنامه های 
کاری خود را حول هفت محور 
تعریف کــرده و در نظــر دارم 
فعالیت خود را بــر مبنای این 

برنامه ریزی ادامه دهم.
قدرت ا... نوروزی با اشاره به اینکه 
توجه به گردشــگری که محور 
توسعه استان اصفهان نیز معرفی شده، به عنوان نخستین اولویت 
کاری شهرداری اصفهان قرار می گیرد، ابراز داشت: از این رو بر این 
باوریم که برای رسیدن به این هدف، ایجاد زیرساخت های الزم نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد.
احیای زاینده رود در اولویت شهرداری است

نوروزی احیای زاینده رود را از دیگر اولویت های برنامه های شهرداری 
اصفهان در چهار سال آینده عنوان کرد و افزود: در این راستا یادآور 
می شــوم که چنانچه روند خشــکی زاینده رود ادامه داشته باشد 

نمی توان در جذب گردشگران عملکرد خوبی داشت.
وی توجه به محیط زیست و هوای سالم را نیز از دیگر برنامه های در 
دستور کار شهرداری اصفهان با روی کارآمدن مدیریت جدید اعالم 
کرد و گفت: هوای سالم، آب سالم و خاک سالم اولویت های زندگی 

سالم است و از این رو ما به این مهم توجه ویژه خواهیم داشت.
شــهردار اصفهان توجه به مســائل حمل و نقل و ترافیک را نیز از 
برنامه های مهم شــهرداری اصفهان در دوره جدید دانســت و ابراز 
داشت: برای توسعه گردشگری و داشتن محیط زیستی سالم، باید به 

این مهم توجه داشته باشیم.
تغییری در بدنه کارکنان و کارشناســی شهرداری اعمال 

نمی شود
وی توسعه کارآفرینی برای بهبود اقتصاد شهری را از جمله برنامه های 
در دستور کار شــهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: برای این امر 

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اولویت قرار دارد.
شهردار اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های 
شهردار اصفهان در زمینه تغییرات در بدنه شهرداری اظهار داشت: 
هنوز به این موضوع ورود جدی نداشــته ام امــا در بدنه کارکنان و 

کارشناسی شهرداری تغییراتی را اعمال نخواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تغییر مدیریتی در شهرداری مربوط به بخش های 
اصلی و اساسی است، ابراز داشت: مدیران بسیار شایسته ای در حال 
حاضر در شهرداری فعالیت دارند که به کار خود ادامه خواهند داد 
و چنانچه نیاز به تغییر و جابه جایی باشد بعد از ورود به شهرداری و 

بررسی دقیق شرایط اعمال خواهد شد.
نوروزی تاکید کرد: معتقد به مدیریت تغییر هستم و این به معنای 

تغییر مدیران نخواهد بود.

شهرداری

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان 
خبرداد:

تشکیل خانه های سالمت در مناطق 
۱۵گانه شهری 

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان به موضوع 
سالمت شهروندان اصفهانی اشــاره کرد و گفت: توجه به سالمتی 
شهروندان چه در بعد جسمی و چه از لحاظ روانی نیاز امروز جوامع 
شهری است و تمامی تصمیمات و برنامه ریزی های شهری نیز باید 

در راستای حفظ و بهبود سالمت شهروندان اجرایی شود. 
مسعود مهدویان فر افزود: ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان 
در سال ۹4 با رونمایی از ســند فرهنگ سالمت به صورت رسمی 
فعالیت خود را آغاز کرده و عمده فعالیت های خود را حول دو محور 
اصلی یعنی آموزش شهروندان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه 

سالمت برنامه ریزی کرده است.
وی تشــکیل خانه های ســالمت در مناطق 1۵ گانه شهری را از 
اقدامات مهم ستاد سالمت شهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: 
این خانه های سالمت با هدف حفظ و بهبود سالمت شهروندان در 
مناطق مختلف، جلب مشارکت خانواده ها و عموم اقشار در بهبود 
سالمت اجتماعی و ارتقای آگاهی های عموم شهروندان درخصوص 
مسائل مربوط به سالمت جسمی و روانی راه اندازی شده و بر اساس 
نظرسنجی های انجام شده، با استقبال خوبی از جانب شهروندان 

روبه رو شده است.
مهدویان فر به اقدامات اخیر ســتاد فرهنگ ســالمت شهرداری 
اصفهان نیز اشاره و خاطرنشــان کرد: راه اندازی و فعالیت اتوبوس 
سالمت و تندرســتی، اجرای طرح بهبود استقامت قلبی و عروقی 
دانش آموزان دارای اضافه وزن، افتتاح رادیو سالمت در جاده ناژوان 
و صفه، اجرای طرح های آموزشی با محوریت پیشگیری از اعتیاد 
و آموزش مهارت های سالم زیستن به ویژه در مناطق آسیب خیز 
شهری و همچنین برگزاری ده ها ویژه برنامه شهری ازجمله ویژه 
برنامه ای به مناســبت روز جهانی دیابت در جاده سالمت ناژوان با 
موضوع ارائه راهکارهای پیشگیرانه در ابتالی افراد به دیابت، از جمله 
اقدامات اخیر ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان بوده که در 

تمامی مناطق شهری اجرایی شده است. 

مسکن اجتماعي به نوع خاصي از شیوه  اعظم 
تامین مسکن اطالق مي شود که ریشه حاجی رضازاده 

تاریخــي در قــرن نوزدهــم دارد و 
تعدادي از کشورهاي صنعتي طي دهه هاي گذشته به ویژه در 
ســال هاي بعد از جنگ جهاني دوم، از این روش براي تامین 
مســکن افراد کم  درآمد و میان درآمد اســتفاده کرده اند. از 
دیدگاه سیاست گذاران،  مسکن اجتماعی به واحد هایی اطالق 
می شود که سطح زیر بناي مفید آنها تا۵0 متر مربع بوده و به 
صورت انبوه ساخته می شوند و به صورت اجاره یا اجاره به شرط 
تملیک در اختیار بهره  برداران قرار می گیرند. ما نیز به منظور 
بررسی وضعیت اجرای مســکن اجتماعی در استان اصفهان 
گفت وگویی داشــتیم با مدیر مسکن و ســاختمان اداره راه و 
شهرسازی و معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی که خواندن 

آن خالی از لطف نیست.
ایمان طاهر، مســکن اجتماعــی را مربوط به گــروه هایی از 
دهک های جامعه دانست که هیچ گونه توانایی مالی برای تامین 

هزینه مسکن ندارند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ســه گروه مسکن وجود دارد، 
تصریح کرد: مسکن آزاد به مســکنی گفته می شود که دولت 

بدون هیچ گونه حمایتی، فقط بر آن نظارت دارد.
وی در توضیح مســکن حمایتی اذعان داشــت: در این روش 
دولت بدون دخالت در روند ســاخت، فقط از آن حمایت می 

کند.
مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی و معاونت مسکن 
اداره راه و شهرسازی، از گروه دیگر با عنوان مسکن اجتماعی 
نام برد و زمان اجرای آن را مربوط به ورود آخوندزاده به وزارت 

دانست.
طاهر دلیل به تعویق افتادن اجرای مســکن اجتماعی را عدم 

تامین منابع مالی از سوی دولت عنوان کرد.
معاونت مسکن اداره راه و شهرســازی تصریح کرد: در برنامه 
ششم توسعه، سالی 100هزار واحد به ساخت مسکن اجتماعی 
اختصاص یافته اســت که از این تعداد، 1۵هزار واحد در قالب 
مســکن اجتماعی،۲0هزار واحد تســهیالت خرید مسکن، 
10هزار واحد تســهیالت ساخت مســکن و همچنین ۵هزار 
واحد به صورت کمک بالعوض برای افرادی که توانایی مالی در 

پرداخت هزینه مسکن مهر ندارند، اختصاص می یابد.
طاهر، سهم اســتان اصفهان از ۵ هزار واحد کمک بالعوض را 
حدود ۲00 واحد عنوان کرد. وی ادامه داد: 10هزار واحد نیز 

درقالب تســهیالت اجاره ای درنظر گرفته شده است؛ به این 
صورت که دولــت حمایت های الزم از بخــش خصوصی را به 
شرط دادن اجاره واحدهای ساخته شده به افراد واجد شرایط 

انجام می دهد.
به گفته این مقام مسئول ۳۵هزار واحد تسهیالت کمک اجاره 
را بنیاد مســکن با همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و 
نهادهای حمایتی، شناسایی و ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت 

می کند. 
معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی گفت: سهم استان اصفهان 
از این تعداد۲۲00 واحد اســت که با تامین بودجه مدنظر به 

افراد واجد شرایط اختصاص می یابد.
طاهر با اشاره به اینکه ۵هزار واحد به عنوان وام ودیعه مسکن 
به افراد واجد شرایط پرداخت می شود ابراز امیدواری کرد که تا 
سال 1400، تعداد چهارهزار واحد مسکن اجتماعی و حمایتی 

ساخته شده و در اختیار افراد قرار گیرد.
سهم استان اصفهان از مسکن اجتماعی ۶۳۷واحد 

است
وی از تعداد ۶۳۷ واحدی مســکن اجتماعی به عنوان ســهم 
اســتان اصفهان خبرداد و افزود: این تعداد برای اکثر شهرها 
از جمله گلپایگان، خوانســار، میمه و وزوان، کاشــان و آران 
 و بیدگل، شــهرضا، ســمیرم و اصفهان در نظر گرفته شــده

 اســت. معاونــت مســکن اداره راه و شهرســازی با اشــاره 
به اینکــه بنیاد مســکن انقالب اســالمی، مجــری اجرای 
پــروژه اســت، گفــت: اداره راه و شهرســازی مســئولیت 
تامیــن زمیــن و نهادهــای حمایتی را داشــته و ســازمان 
بهزیســتی،کمیته امداد امام خمینی)ره( و بنیــاد جانبازان 
 نیــز وظیفــه شناســایی افــراد واجــد شــرایط را برعهده 

دارند.  
به گفته طاهر، طبق مصوبه اســفندماه ســال گذشته دولت، 
اداره کل راه و شهرسازی موظف است آن دسته از اراضی را در 
اختیار بنیاد مسکن قرار دهد که دارای امکاناتی همچون آب، 
برق،گاز و تلفن باشد. معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی، از 
شرایط الزامی برای واجدین شرایط، به سابقه ۵سال سکونت 
در همان شهر، عدم دریافت تسهیالت مسکن از دولت و عدم 
سابقه مالکیت از سال 1۳۹0 تا زمان ثبت نام اشاره کرد. این 
مقام مسئول، شناسایی و اولویت بندی افراد واجد شرایط را به 
دو صورت از طریق نهادهاي حمایتي از جمله بهزیستی، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و همچنین شناسایی افراد کم درآمدی 

دانست که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند.
وی تاکیدکــرد:  متــراژ واحدهــای مســکن اجتماعی برای 
خانواده های بدون فرزند، ۵0متر و بــرای خانواده های دارای 

فرزند ۷0متر در نظر گرفته شده است.
معاونت مســکن اداره راه و شهرســازی اذعان کــرد:  دولت 
برای ســاکنین بافت فرســوده نیز تســهیالتی در قالب وام 
40میلیونی با ســود ۷درصد برای ساخت مسکن و همچنین 
تخفیف۵0درصدی بابت دریافت پروانه ساخت درنظر گرفته 

است.
طاهر در ادامه، از پرداخــت 1۸میلیارد تومــان اعتبار برای 
تسهیالت ۵0درصدی که شهرداری ها  به متقاضیان اختصاص 
داده بودند خبر داد. وی مشــکل پیش رو بــرای این مناطق 
از شــهر را عدم همکاری ساکنین دانســت و دلیل این امر را  

وضعیت مالی و اجتماعی ساکنین این محالت عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول دولت برای حل این مشکل وام های 
ودیعه را در نظر گرفته اســت تا ساکنین بدون نگرانی تا زمان 

تحویل مسکن خود، محلی را برای زندگی اجاره کنند.
معاونت مسکن اداره راه و شهرســازی تاکیدکرد: احیای این 
بافت کمک زیادی به رفع مشــکالت اجتماعــی، فرهنگی و 

همچنین ایمنی ساختمان می کند.
بافت را باید با شکل بافت حفظ کرد

طاهر با اشــاره به اینکه بافت را باید با شکل بافت حفظ کرد، 
گفت: یزد در زمینه بافت فرسوده به خوبی کار کرده است. وی 
معتقد است تحقق این امر در اصفهان نیاز به حمایت شهرداری 

و همچنین نهادهای حمایتی دارد.
وجود۲۰درصد بافت فرسوده در اصفهان

معاونت مسکن اداره راه و شهرسازی، مســاحت بافت فرسوده 
در اصفهــان را 1۵تا۲0درصد 
دانســت و ابراز امیدواری کرد 
که با ساخت مسکن در بافت 
فرسوده ظرف 10سال آینده، 
مشکل مســکن به کلی حل 
شــود. به گفته طاهر، کاشان، 
نجف آباد و خمینی شهر بعد 
از اصفهــان دارای بزرگ ترین 

بافت فرسوده است.
آغاز عملیات اجرایی 
مسکن اجتماعی تا یک 

ماه ونیم آینده
وی در پایــان، از اتمام پروژه 
مسکن مهر بجز ۲000واحد 
باقی مانده فوالدشهر تا آخر 
شهریورماه جاری خبرداد و 
افزود: عملیات اجرای مسکن 
اجتماعی نیز با ابالغ ۲هزار و 
400میلیــارد تومان بودجه 
مصوب شده از سوی سازمان 

برنامه و بودجه، تا یک ماه و نیم آینده آغاز می شود.

مدیر مسکن و ساختمان اداره راه و شهرسازی:

سهم استان اصفهان از مسکن اجتماعی 
۶۳۷واحد است

رسانهمثبتجنگورسانهنمایشگاه

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر کمک به هر چه با شکوه تر برگزار شدن مراسم های روز عرفه در سطح شهر 
اصفهان گفت: مجموعه خانواده بزرگ معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در سطح مناطق و سازمان ها با تمامی قوا 

آماده خدمت رسانی لحظه به لحظه به شهر و شهروندان در روز عرفه هستند.
احمدرضا مصور گفت: برای ایام محرم نیز مجموعه ای از نیروهای خدماتی باید همچون ســال گذشــته حضوری گسترده 
داشته باشند. وی ادامه داد: امسال نیز بیش از 1000 نیروی خدماتی برای استقبال از محرم شهر را پاکیزه می کنند و آماده 
خدمت رسانی به شهر و شهروندان هستند. وی تصریح کرد: سال گذشته در 
ایام محرم نظافت شهر به صورت لحظه به لحظه انجام می شد و در دستور کار 

بود و امسال نیز همین رویکرد را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه مجوز برپایی ایســتگاه های صلواتی با هماهنگی بین 
سازمان تبلیغات و شهرداری صورت می گیرد، گفت: هدف از این هماهنگی ها، 

کاهش مشکالت ترافیکی برای شهروندان است.
مصور اظهارکرد: حدود۲هزار نیروی خدماتی در ایام تاسوعا و عاشورا در سطح 

شهر اصفهان فعالیت خواهند داشت.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نهادهای دیگر 
ازجمله سازمان آتش نشانی برای حفظ ایمنی شهروندان و سازمان خدمات موتوری برای نظافت شهر جهت برگزاری مراسم 

روز عرفه و استقبال از محرم آماده باش کامل دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

فعالیت۲هزار نیروی خدماتی در ایام تاسوعا و عاشورا

مدیر رصدخانـه فرهنگی، اجتماعی اصفهـان، در رابطه با شناسـنامه فرهنگـی اجتماعی محالت شـهر اصفهان اظهار 
کرد: برنامـه ریزی خردنگـر در اقدامات فرهنگـی موضوعی مغفول اسـت، از این رو نـگاه های کالن باعث می شـود در 
حوزه هـای فرهنگـی اجتماعی جزئیـات الزم اعمال نشـود؛ از ایـن رو این شناسـنامه بـه برنامه ریـزی جزئی تر کمک 

شـایانی می کند.
مصطفی نباتی نژاد افزود: مادامی که برنامه ریزی ها ریزبینانه نباشد کیفیت و بهره وری هم کاهش می یابد.

وی با بیـان اینکه تحلیلی از وضعیـت فرهنگی، اجتماعی موجـود نداریم و 
فقـط چگونگی وضعیـت موجود بیان می شـود، افـزود: بدتر این اسـت که 
بیـان وضعیت موجود مـورد روند نـگاری قـرار نمی گیرد، یعنی مشـخص 
نیسـت امروز در چه نقطه ای هسـتیم و روزهـای بعدی در چـه جایگاهی 

قرار خواهیـم گرفت.
مدیـر رصدخانـه فرهنگـی، اجتماعـی اصفهـان گفـت: اگـر رونـد نگاری 
در حـوزه فرهنگـی در رابطـه بـا موضوعی خـاص صورت گیـرد، بـه ما در 

برنامه ریزی هـای فرهنگـی کمـک مـی شـود.
وی با بیان اینکـه اقدامات رصدخانه فرهنگی شـهر ذیل شـورای فرهنگی 

عمومی اسـتان اصفهان اسـت اظهارکرد: قرار اسـت الگوی شناسـنامه فرهنگی شـهر کامل شـود تا دسـتورالعمل ها، 
آیین نامه هـا و راهنماهـا در اختیار شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان های اصفهان قـرار گیرد.

مدیر رصدخانه فرهنگی، اجتماعی اصفهان تاکید کرد:

شناسنامه فرهنگی محالت؛ گامی در جهت افزایش بهره وری اقدامات
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله :
پروردگارم همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به 

مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

ناراحتی، احساسی است که هر از گاهی برای همه 
افراد به وجود می آید و کامال طبیعی است، اما اگر 
این ناراحتی به طول بیانجامد و شــما را از زندگی 
طبیعی روزانه تان دور کند به یــک اختالل روانی 

تبدیل می شود.
شــما در درجه اول باید بپذیرید که همه روزهای 
زندگی با خود اتفاقات خوبی را همراه ندارند و پس از 
آن راه هایی را برای بهتر شدن حالتان امتحان کنید. 

ما این راهکارها را به شما معرفی می کنیم.
۱-تمرینسپاسگزاری

زمانی که ناراحت می شویم معموال روی ابعاد منفی 
زندگی مان بیشتر تمرکز می کنیم و توجهمان به آنها 
بیشتر می شود.درواقع غم و اندوه ، موجب می شود تا 
بیشتر به فکر اشتباهاتمان در زندگی بیفتیم و همین 

موضوع، نگرانی های ما را بیشتر می کند.
دیدگاهتان را تغییردهید، در این زمان، سپاس گزار 
بودن نسبت به چیزهایی که در زندگی داریم می تواند 
تغییر زیادی را در حال ما به وجود بیاورد و توجه ما را 

به جنبه های مثبت زندگی بیشتر کند.
۲-موسیقیشاد

یافته های پژوهشگران نشــان داده گوش دادن به 
موزیک های شــاد در طوالنی مدت احساس غم و 
اندوه را از فرد دور می کند و موجب خوشــحالی و 
خوش بینی او می شــود به خصوص زمانی که فرد 
با هدف شاد شــدن به این موسیقی ها گوش دهد، 

تاثیرات به مراتب بیشتر خواهد بود.
۳-گفتوگو

گاهی منبع ناراحتی ما افراد پیرامونمان هســتند، 
درصورتی کــه برایتان مقدور اســت ناراحتی تان 
را به شخصی که شــما را آزار داده بگویید.اغلب ما 
ناراحتی ها را بــه درونمان می ریزیــم درحالی که 
بیان احساسات به ما کمک می کند که در جا نزنیم 
و حرکت کنیم. فراموش نکنید که شما نمی توانید 
برخورد شــخص مقابل را کنترل کنید؛ شما فقط 
می توانید بر خود تسلط داشته باشید تا احساساتتان 
را هرچه شــفاف تر و صادقانه تر بیان کنید.این کار 
به شما کمک می کند تا حجم زیادی از ناراحتی از 

دوشتان برداشته شود.
۴-نوشتناحساسات

اگر احساســات منفی خــود را روی کاغذ بیاورید 
سبک تر می شوید. روانشناســان معتقدند که این 
کار به شما کمک می کند تا منشأ ناراحتی هایتان را 
کشف کنید و با تغییر عادات غلط در طوالنی مدت، 
کمتر دچار حس غم و اندوه شوید. نقاشی کردن و 
یا نوشتن در فضاهای مجازی هم می تواند شما را از 

احساسات منفی دور کند.

مهارتزندگی

 راهکارهای موثر 
برای رهایی از غم و اندوه

یادداشت

دوستی داشتیم که دچار بیماری »تهش که  نداشاهنوری
چی؟« شده بود. هر کاری را شروع می کرد، 
نصفه تمام می کرد چون به این نتیجه می رسید که تهش که چی؟ 
اصال چرا شروع کرده که حاال بخواهد تمام کند؟ اصال تمام بشود که 
چی ؟ مگر بعدش قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؟ اوایل بیماری اش 
آنقدرها شدید نبود. کالس نقاشی اش را ول کرد و دیگر صبح ها برای 
پیاده روی بیرون نمی رفت، اما بعد کم کم قضیه جدی شــد. مثال 
دیگر حوصله نمی کرد تا یک سریال پلیسی را تا ته ببیند. با خودش 
می گفت که اصال چه فرقی می کند که قاتل کدام یکی از اینها باشد؟ 
پیدا بشود که چی؟ شاید باور نکنید اما دست از خوردن ته دیگ سیب 
زمینی ماکارونی، نبات زعفرانی ته استکان و آجیل های باقی مانده 
ته ظرف هم برداشت چون نسبت به ته چیزها حساسیت پیدا کرده 
بود. ترجیح می داد اصال به آخر هیچ چیز فکر نکند، چون معتقد بود 
وقتی قرار نیست با انجام دادن کارها چیزی تغییر کند، اصال چرا باید 

کاری انجام بدهد و خودش را به زحمت بیندازد؟ 
دوست و آشــنا برایش نســخه های مختلفی می پیچیدند و سعی 
می کردند او را از این وضع نجات بدهند. مگر می شود کسی با آخر 
همه چیز مشکل داشته باشد، این دیگر چه جور مرض بی سر و تهی 
است؟ ما همه از درمانش ناامید شــده بودیم و دوستمان هم روز به 
روز بدتر می شد. درســت مثل این بود که سوزن گرامافونش روی 
این جمله »که چی بشود« گیر کرده باشد، مدام تکرارش می کرد. 
تا اینکه یک روز همینطور که روی مبل لم داده بود و با خودش فکر 
می کرد که حاال بلند بشــود که چی؛ از خواهرزاده اش که داشــت 
نقاشی می کشید، پرسید: »چی کار می کنی ؟« بچه هم جواب داد: 
»الکپشت می کشم« دوست ما کمی سرش را جلو آورد و با دقت نگاه 
کرد و گفت: »االن سه ساعته که داری الک پشت می کشی، این همه 
الک پشت می کشی که چی بشه؟« بچه هم لب هایش را جمع کرد و 
گفت: »دوست دارم. دلم می خواد تا شب الک پشت بکشم. هم توی 
این دفتر هم توی اون یکی دفتر که مامان بزرگ داده!« دوســت ما 
دوباره از بچه پرسید: » خسته نمی شی؟« بچه هم شانه هایش را باال 
انداخت که یعنی نه! و درست از همان شب حال دوست ما خوب شد. 
بچه راست می گفت آدم از انجام دادن کاری که دوست دارد خسته 
نمی شود و به »که چی بشود« نمی رسد. مهم نیست که ته داشته 
باشد یا نه، مهم این است که آدم از انجام دادنش لذت می برد و گذر 

زمان را احساس نمی کند.

باغ 
کاغذی

کتاب»آنچــه فرزنــدان از روابــط پدرومادرمــی آموزند«               
اثر»جودیــت پــی ســیگل« و بــا ترجمه »ســید مرتضی 
صفوی زاده« را انتشارات »نقش و نگار« آن را چاپ کرده است.

 دکتر» ســیگل« از روان درمانگران در زمینه مسائل خانواده 
اســت که در این کتاب از تجارب 25 ســاله خود در درمان و 
ارائه مشــاوره به زوج های دارای مشکالت مشترک استفاده 
کرده اســت. در این کتاب، همان گونه که از عنوان کتاب نیز 
مشــخص اســت، پدران و مادران به عنوان الگوهایی معرفی 
شــده اند که فرزندان در تامین نیازهای وجودی خود ، دائما 

آنها را زیر نظر گرفته و کارهای مثبت و منفی آنان را در وجود 
خود همانند ســازی خواهند کرد. بخش های ابتدایی کتاب 
 به آســیب ها و بخش های پایانی آن به نکات مثبت اشــاره

 دارد.
 این کتاب در مجموع از9  فصل تشــکیل شده است که هفت 
فصل آن به توضیح مولفه های کلیدی که در زندگی زناشویی 
اطالعات مهم و اساسی برای بچه فراهم می کند ، اشاره دارد: 
در اولویت قرار دادن زندگی زناشــویی ، حمایــت ، احترام، 

اعتماد، مذاکره ، حل اختالف و عشق ورزیدن.

آنچه فرزندان از روابط 
پدرومادرمی آموزند

تهش که چی؟

- Grande Strada Delle Dolomiti 
ایتالیا

هیچ نقطـه ای در ایـن جـاده ۲۰۰ کیلومتـری و در میان 
سـنگ های دولومیتـی وجـود نـدارد کـه منظـره زیبای 
کوه های آلـپ را نداشـته باشـد. تاثیـر فرهنـگ اتریش و 

ایتالیـا در ایـن کوه هـا یافـت می شـود.
گریتگلن-اسکاتلند 

بر کسـی پوشـیده نیسـت که زمین های مرتفع اسکاتلند 
تجربـه رانندگـی فـوق العـاده ای ارائـه می دهند، امـا این 
جـاده ۲۸۰ کیلومتـری از »گالسـکو« بـه »اینورنـس« 

تجربـه ای منحصربفرد اسـت. 
بزرگـراهآالسـکا-کانـاداوایـاالتمتحـده 

آمریکا
یکـی از طوالنی تریـن جاده هـای آمریـکای شـمالی، 
بزرگـراه آالسکاسـت کـه ۲۲۵۰ کیلومتـر طـول دارد و 
»داوسـون کریک« در بریتیش کلمبیا به »دلتا جانسـونز 
« در آالسـکا مـی رود. در طـول ایـن جـاده هیـچ 

مسـافرخانه ای وجود ندارد و فقط چند پمـپ بنزین دیده 
می شـود؛ بنابراین آنجـا را یک مـکان پر ماجـرا می کند.

میفورساوند-نیوزیلند
ایـن مسـیر پـر از آبدره هـا و جریان هـای آب بیـن 
کوه هاسـت. این جـاده ۱۲۰ کیلومتری تنها راه رسـیدن 

بـه کوه هـا در ایـن پـارک ملـی اسـت. 
جاده۴۰-آرژانتین 

ایـن جـاده ۵۰۰۰ کیلومتـری طوالنی تریـن بزرگـراه 
آرژانتیـن اسـت و از ۲۰ پـارک ملـی و این رودخانـه عبور 

می کنـد و از ۲۷ کـوه بـاال مـی رود.
خاردونگال-هند 

ایـن بزرگـراه ظاهـرا از سـنگ و یخ سـاخته شـده و گفته 
می شـود بلندتریـن معبـر موتـوری جهـان اسـت کـه 
ارتفاعی مشـابه کمپ های پـای اورسـت دارد. ایـن جاده 
۱۳۰ کیلومتـری از له تـا هونـدر در ایالت هنـدی جامو و 
کشـمیر، مناظر خیره کننده ای از معابد بودایی و شـتر ها 

ارائـه می دهـد.       

هیجان انگیزترین سفرهای جاده ای جهان)3(
دانستنی ها

حرف حساب

اســمخداخاصیتیدارهکههیچاسم
دیگهاینداره

اســم خدا خاصیتی داره که هیچ اسم دیگه ای 
نداره.گفت اگر یکی از اسم های خداوند را مدام 
تکرار کنی،حتی اگر معناش رو ندونی یا از اون 
بدتر،حتی اگر به چیزی که میگی باور نداشته 

باشی،گفتنش کم کم روی تو تاثیر می ذاره.

»بهترینشکلممکن«
مصطفیمستور

جدول شماره 2220

افقی
۱- تیم قرمز پــوش پایتخت بــه مربیگری علی 

دایی - نوعی سالح پرتابی ضد تانک
۲- همراه یال - بی موقع و نامناسب - چوپان

۳- خاندان - نام شــکیبایی بازیگر فقید سینما - 
بازیچه کامپیوتری

4- لقب رستم - بی نقص - از اقمار برجیس
۵- صحنه نمایش - هوس باردار - واجب و ضروری 

- مایع حیات
6- تظاهر به نیکی - گستاخ و بی پروا - مشابه

۷- پایتخت مالت در اروپا - انقالبی مصر - پاکیزه
۸- ضرب المثلی کنایه از وجود تبعیض و تناقض!

9- شهر تشنه فریب! - سریال مناسبتی ماه محرم 
به بازیگــری فریبا کوثری و داریــوش ارجمند - 

ردیاب
۱۰-  بخشــی از تخم مرغ - بشر - تلفظ هجاهای 

واژه یا گفتار
۱۱- اصل هر چیز - تداول - نسبت زن و شوهر به 

یکدیگر - مهره ای در گوشه عرصه شطرنج
۱۲- آخرین ســوره قرآن کریم - از هفت سین - 

ساکنین محل
۱۳- نشانه و آرم - از حواریون مسیح)ع( - جهت 

و سو

۱4- خاک اکســید آهن معموال به رنگ سرخ - 
رسوم نیکو - حمد و ثنا

۱۵- دریچــه ای به جهــان دانش - ســریالی از 
ســیروس مقدم با هنرنمایی آتیال پسیانی و پوریا 

پورسرخ

عمودی
۱- ســر خورده و دمق - اصطالحی در والیبال - 

سوره ششم قرآن کریم
۲- امر رفتن - جهان و گیتی - شــیوه نگارش در 

خوشنویسی
۳- شــکر - رشــته های گیاهی - عروسکی در 

کنار دارا
4- لباس سنگین زمستانی - ا... اکبر گفتن - ثروت

۵- رها شده به حال خود - اقتضا کردن - رفیق
6- شیطان وسوسه انگیز - از انگشتان دست - از 

دل پر درد برآید
۷- خشــک مزاج - هدیه ای به عروس خانم - نه 

مایع نه گاز
۸- محل نمایش بند بازی یا حــرکات حیوانات 
دست آموز- شهری در ایتالیا محل آرامگاه دانته 

- آرام و پیمان
9- پاسخ - شماره تلفن پلیس - پاره آتش

۱۰- حرف مشایعت - نسبت دادن چهره زیبا به 
قمر - به یکدیگر ساییده شده

۱۱- دردناک - خوراک پخته شــده از گوشت و 
گندم له شده - حیوان محافظ گله 

۱۲- نازیبا - کمربند فرضی زمین - امتداد فیزیکی
۱۳- سختی و عذاب - فراهم - رودی در اروپا

۱4- دوره فــوق دیپلم - به رنــگ یکی از مصالح 
ساختمانی - حرف گزینش

۱۵- دندان های نیش - شــهری در ســوییس - 
آیینی همراه با شادی برای بزرگداشت یک رویداد
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ویژهبرنامه»همنشینی«برشعروپیرامونشعرباحضوردکترفخرالدینسعیدیشاعرومنتقد،
۲9مردادماهتوسطمرکزآفرینشهایادبیقلمستانسازمانفرهنگیتفریحیشهرداریاصفهاندرحوضخانه

الغدیرباحضورمجریوشاعراصفهانی،امیرحسینیاوریوشاعرانوعالقهمندانبهشعربرگزارشد.

فخرالدین سعیدی، شاعر و منتقد اهل چهارمحال بختیاری در این نشست با تعریف شعر گفت: شعر حاصل تب و تاِب روزمرگی های یک انسان حساس 
است. کسی که به روزمرگی هایش حیات می دهد و شعر را از اندیشه و شعور خود مشتق می کند. ارسطو شعر را سخن موزون می داند و بزرگان شعر فارسی 

می گویند شعر باید موزون، مقفی و گاه مردف باشد، اما ابن سینا به این تعریف خیال انگیز بودن را اضافه کرد.
این شاعر سرودن را با شعر کالسیک شروع کرده و در کودکی تحت تاثیر پدرش که شاهنامه خوان و تعزیه خوان بوده قرار گرفته است. سعیدی اعتقاد 

دارد شرایط محیط، افراد پیرامون، استعداد و ذات خانوادگی تاثیر بسیاری در شاعرانگی فرد خواهد گذاشت. 
وی می گوید: وقتی برای تحصیل در رشته ادبیات وارد دانشگاه شدم تنها با شعر کالسیک حافظ و سعدی و... آشنا بودم، اما از همان زمان با تاثیر از دوستان 

دانشگاه به کتابخوانی و خوانش ادبیات مدرن و روز جهان رو آوردم.
تصویردرکنارروایتپذیریدرعیارمندبودنشعرانکارناپذیراست

فخرالدین سعیدی در زمینه خصوصیات شعر خود با بیان اینکه من تصویر در شعر را دوست دارم، تصریح کرد: شعر دهه 9۰ میالدی دیگر رفتار کالسیکی 
با شعر را نمی پسندد، شعر جدید معنی استعاره را نیز عوض کرده و تصویر در کنار روایت پذیری در عیارمند بودن شعر تاثیر انکارناپذیری دارد.

کنایهوطنزپوشیده،بخشیازروزمرگیزباناصفهانیهاست
شاعر مجموعه شعر »اینجا آدم های کوچک سنگ قبرهایی بزرگ دارند« گفت: طنز همیشه بخشی از ادبیات ما و  چاشنی شعر بوده است. من اصفهانی 
نیستم اما می دانم در این شهر در روزمرگی مردم طنز وجود دارد و شــما در گفت وگوی یک زن و شوهر اصفهانی به راحتی زبان طنز را می بینید. گویا 

کنایه و طنز پوشیده، بخشی از روزمرگی زبان اصفهانی هاست.
طنزبامبتذلنویسیوفحاشیدرشعرمتفاوتاست

سعیدی با بیان اینکه شاید این طنز شاعرانه، اعجاز زبان است زیرا شعر اگر طنز داشته باشــد، پرمایه تر است، تصریح کرد: گاه طنز عریان و برهنه بوده 
و گاه پنهان بوده و در شعر حافظ و عاشقانه های ســعدی نیز طنز به وفور به چشم می خورد؛ البته نباید فراموش کرد طنز با مبتذل نویسی و فحاشی در 

شعر متفاوت است.
بسیاریازشاعراندچارچاپلوسیهایزبانیوفرآوریافراطیدرشعرشدهاند

این شاعر شعر سپید، خود را شاعر شعر پست مدرن نمی داند و به گفته خود به یک سری از مولفه های پست مدرن اعتقاد دارد و به یک سری از مولفه ها 
اعتقاد ندارد. فخرالدین سعیدی می گوید: شعرم را بین مدرن و پســت مدرن می دانم، من به معنازایی در کنار فرم اعتقاد دارم اما به معنازدایی اعتقاد 
ندارم. اگر ما به تکثر و چندصدایی که مولفه پســت مدرنیسم است اعتقاد داریم نباید دیکتاتورمآبانه در شــعر برخورد کنیم، بسیاری از شاعران دچار 

چاپلوسی های زبانی و فرآوری افراطی در شعر شده اند. 
برخیازتعصباتدیکتاتورمآبانهباعثقهرماباشعرشدهاست

سعیدی در ادامه افزود: من بارها در مورد شعر افرادی چون آقای شــمس لنگرودی گفته ام که چطور می شود که به فرآوری افراطی زبان »نه« بگوییم 
و به فروروی تفریطی»آری« بگوییم. فرآوری افراطی همانقدر به شعر و ادبیات لطمه زده که فروروی تفریطی آفت این مشکالت شده و باعث قهر ما با 

شعر شده است.
شعرنوریشهغربیدارد،اماآبشخورهاییهمدرزبانفارسیدارد

فخرالدین سعیدی در بخشی مهم از صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که پیشینه شعر کالسیک فارسی، رودکی نیست بلکه افاعیل عربی است. 
این شاعر در ادامه عنوان کرد: درست است ریشه شعر نو در ادبیات غرب است، اما آبشخورهایی هم در زبان فارسی دارد، به طور مثال نثرهایی در ادبیات 
ما وجود دارد که از نوشتار نثرگونه مسجع سرچشمه می گیرد و خسروانی باربد در دوران ساســانیان نمونه آن است یا حتی گات ها که بر وزن افاعیل 

عربی نیست بلکه هجایی است.
فخرالدین سعیدی، متولد سال ۱۳4۱ و  ساکن شهرکرد؛  تحصیلکرده دکترای زبان و ادبیات فارسی و شاعر مجموعه شعرهایی چون »اینجا آدم های 
کوچک سنگ قبرهایی بزرگ دارند«، »پسوند فامیلی ام بوی آدم فروشی می دهد« و »چشم که بچرخانی غازهای وحشی خوشبخت می شوند« است.

  در روزمرگی مردم اصفهان 
»طنز« وجود دارد
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